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Datum 

2021-05-17 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 18 maj 

2021 kl. 14:00 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är under rådande 

Coronapandemi inte öppet för allmänheten. 

 

Vid sammanträdet deltar på plats endast ordförande, protokolljusterande 

ledamot och ersättande protokolljusterande ledamot. 

 

Övriga ledamöter, både ordinarie och ersättare, deltar i sammanträdet via 

Teamsuppkoppling. 

 

Gruppmöten inför nämndens sammanträde hålls via Teamsuppkoppling. 

 

 

 

Ernad Suntic 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Hans Abrahamson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Therése Klarström, 033 358260 eller via e-post: 

therese.klarstrom@boras.se 
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Ärende 

1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

2. Fastställande av föredragningslista 

3. Information från förvaltningschefen  

4. Hemlöshetskartläggning 2020  

Dnr 2020-00210 1.2.3.25 1 

5. Dialog Riskanalys 

6. Budgetuppföljning efter april 2021, tertial 1 

Dnr 2021-00041 1.2.4.1 1 

7. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021 

Dnr 2021-00055 1.1.3.0 1 

8. Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2021 

Dnr 2021-00040 3.7.2.25 1 

9. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021, 

nämndens rapport 

Dnr 2021-00043 1.2.3.25 1 

10. Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

Dnr 2021-00030 1.2.3.0 1 

11. Anmälningsärenden 2021-05-18 

Dnr 2021-00054 1.2.3.25 1 

12. Delegationsbeslut 2021-05-18, sekretess 

Dnr 2021-00053 1.2.3.25 1 

13. Ej röja den unges vistelseort enligt 14 § LVU, sekretess 

Dnr 2021-00067 3.7.2.25 1 

14. Faderskapsnedläggning, sekretess 

Dnr 2021-00068 3.7.2.25 1 

15. Faderskapsnedläggning, sekretess 

Dnr 2021-00069 3.7.2.25 1 

16. Faderskapsnedläggning, sekretess 
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17. Faderskapsnedläggning, sekretess 
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19. Ansökan om vårdnadsöverflytt, sekretess 
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20. Yttrande till Tingsrätten, sekretess 
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Hemlöshetskartläggning 2020  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna komplettering till hemlöshetskartläggning 2020.   

Ärendet i sin helhet 

Vid Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-17, fick Individ- och familjeomsorgs-

nämnden i uppdrag att särskilt fokusera på äldre i hemlöshetssituation kopplat 

till arbetet med Sociala bostäder i hemlöshetskartläggningen, 2020. 

 

Metod 

Den årliga undersökningen av hemlöshet i Borås Stad utgår från Socialtjänstens 

ansvarsområde. Enkäter skickas till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 

dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 

omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen för att 

uppmärksamma personer i hemlös situation inom socialtjänstens alla 

målgrupper. Analys av inkomna uppgifter sker bland annat i samverkan med 

medarbetare från Vård- och äldreförvaltningen för att gruppen äldre ska 

omhändertas i analysen.  

 

Resultat 

I 2020 års undersökning registrerades totalt 26 personer över 65 år. 22 av dem 

uppgavs vara inom situation 3, det vill säga långsiktiga genom kommunen 

ordnade boendelösningar såsom socialt andrahandskontrakt och 

träningslägenhet. Kaptensgatans missbruksboende och Badhusgatan 1B för 

personer med samsjuklighet är exempel på sådana typer av boende. 

 

Resterande 4 personer registrerades inom situation 1, 2 och 4. Någon djupare 

presentation av dem, deras personliga och ekonomiska förhållanden kan inte 

göras på grund av huvudregeln gällande sekretess i statistikverksamhet (24 kap. 8 

§ första stycket OSL). 

 

Av de 22 personer i situation 3 kan konstateras att 20 är män, flertalet är 

ensamstående och svenskfödda. Faktorer som bidragit till hemlösheten uppges 

för flertalet vara en kombination av vräkning på grund av obetald 

hyra/störningar/annan vräkningsgrundform och någon form av 

missbruksproblematik. 19 av personerna har varit i hemlöshetssituation under 4 
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år eller längre. Enbart 1 person har varit hemlös under 1 år. Samtliga har stöd 

och hjälp genom flera kommunala insatser.  

 

Strukturell hemlöshet 

Eftersom undersökningen fokuserar på socialtjänstens målgrupper finns flera 

hemlösa grupper/personer som inte registreras i denna kartläggning. Det kan 

vara grupper som är hemlösa utifrån en strukturell hemlöshetsproblematik och 

inte främst utifrån en social problematik. Exempel på sådana grupper kan vara 

separerade, unga vuxna, men också äldre som inte har kontakt med 

socialtjänsten eller som erbjudits stöd men som tackat nej.  

 

Äldre prioriteras fortsatt i det förebyggande arbetet kring avhysningar och då 

äldre personer stannar över natt på Badhusgatan1A (Härbärget), uppmuntras de 

att söka hjälp och stöd för sin situation.  

 

Vård- och äldreförvaltningen har uppmärksammat en typ av strukturell 

hemlöshet då kontakt skett med ett antal äldre med vårdbehov. De äldre har 

bott i trångboddhet tillsammans med familj eller andra personer. 

Förutsättningarna för att flytta till eget boende har varit liten och 

komplikationer i stödet kan uppstå utifrån vårdpersonalens arbetsmiljö i det 

specifika ärendet.   

I ovanstående exempel handlar det om bostadsmarknaden i stort gällande både 

tillgång till lägenheter och de ekonomiska förutsättningar personen har, men det 

kan även handla om kulturella skillnader. I många andra länder bor och lever 

generationer tillsammans på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige idag.  

 

Utifrån den strukturella hemlösheten är den översiktsplan och dokument 

gällande bostadsförsörjningen som antogs i Kommunfullmäktige 2019 viktiga. 

Där finns exempelvis särskilt fokus på trygghetsbostäder.  

 

Boendeuppdraget 

I januari 2021 övertog Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvaret för att 

utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. 

Målgruppen för insatsen socialt kontrakt/boendesocial insats med 

andrahandskontrakt är de grupper som har speciella svårigheter att på egen 

hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt utsatt 

grupp med behov av insatser från socialtjänsten. 

 

Hittills kan konstateras att antalet samtal ökar för varje månad och att flertalet 

som tar kontakt inte innefattas i målgruppen. I dagsläget är det sju pågående 

ärenden där personerna är 65 år eller äldre. Några slutsatser kring dessa ärenden 

kan inte dras i dagsläget. Att det blivit ”en väg in” för alla som ansöker om stöd 

med boende finns nu en större möjlighet till en helhetsbild och att följa 

ärendena statistiskt över tid. Detta ger ett kunskapsunderlag i resonemang och 

analys i kommande hemlöshetskartläggning.     
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Samverkan 

Ärendet är inte aktuellt för samverkan.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00041 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter april 2021, tertial 1 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari - 

april 2021, tertial 1 med helårsprognos. Budgetuppföljningen översändes till 

Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 

Sammanfattning av ärendet Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar 

budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna 

för nämnden.               

 

Beslutsunderlag 

Tertial 1 2021 Individ- och familjeomsorgsnämnden 

                           

Samverkan 

Ärendet har 2021-05-12 samverkats med de fackliga organisationerna 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1  Inledning 

Nämndens uppgift 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
även ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är 
socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett samarbetsuppdrag gällande 
barn och unga i riskzonen samt ett samarbetsuppdrag för boende processen "mjuka frågor". De 
särskilda samarbetsuppdragen är ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor av gemensam 
karaktär. 

Verksamhet 2021 
Nämnden ska med medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbete med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2021. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska ges möjlighet att få stanna kvar i Borås till dess ansökan om asyl 
är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i arbetet. 

Nya uppdrag 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i kunna stötta 
unga, vars placering inom socialtjänst kommer att upphöra, i deras sökande efter eget boende. 
Nämnden ska inrätta en Avhopparverksamhet 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 
2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad 
kunna stötta unga, vars placering inom 
socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande 
efter eget boende. 

 Ej genomfört 
Nämnden har en plan att se över rutinerna inför 
avslut av placering i familjehem och hem för vård 
och boende särskilt med fokus på planering för 
boende efter vårdens avslut. Nämnden avser även 
att se på olika former av stöd som kan ges i 
sökandet efter eget boende samt i kontakt med 
kommunala bolag och övriga bostadsbolag se på 
möjligheten att vägleda till ett boende. Nämnden har 
via kommunala bolag sedan tidigare haft möjlighet 
att få tillgång till ett antal lägenheter för unga vuxna 
som flyttar från våra boendet såsom HVB 
Torstenssonsgatan men även från externa HVB. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 
2021 inrätta en kommunal avhopparverksamhet med 
syfte att underlätta för personer att lämna kriminella 
miljöer. 

 Delvis 
genomfört 

Nämnden har tillsammans med CKS utrett och tagit 
fram en modell för avhopparverksamhet i Borås 
stad. Planering är att modellen ska presenteras på 
nämndens möte i juni och att det därefter ska finnas 
möjlighet att följa modellen. Det krävs fortfarande 
utbildning, fortsatta kontakter med polismyndigheten 
i Borås för att etablera rutiner samt att upparbeta 
kontakter med olika vårdalternativ, behandlingshem 
med mera. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 
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2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag 
att, i nära samverkan med andra nämnder som 
jobbar med barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en särskild 
förebyggandeenhet med uppdrag att motverka att 
unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

 Delvis 
genomfört 

Nämnden har fört vidare detta uppdrag till 
styrgruppen för Socialt Hållbart Borås. 
Beredningsgruppen som är knuten till Socialt 
Hållbart Borås och då främst Målområdet som berör 
Goda uppväxtvillkor för Barn och unga har delvis 
undersökt behovet av en ny gemensam enhet som 
motverkar att unga i riskzon hamnar i normbrytande 
beteende. Förslaget med ett Integrerat team som 
ska arbeta med denna målgrupp är ett resultat av 
detta uppdrag. Socialt hållbart Borås kommer inom 
detta målområde utreda om det finns ett ytterligare 
behov av en förebyggande enhet och vilket innehåll 
denna i så fall ska ha. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
7,1 
 
Utfall År 2020 
8,4 
 
 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2019 
11,4 
 
Utfall År 2020 
10,7 
 
 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till 
medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell 
uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
Sjukfrånvaron är till viss del påverkad av Corona-pandemin. Genom möjlighet till växelvis arbete 
hemifrån har viss sjukfrånvaro kunnat undvikas. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs på 
bemanning under dygnets alla timmar. 
 
 

3 Intern kontroll 

Nämnden följer två risker varje tertial eftersom de bedöms vara särskilt känsliga och viktiga för att 
nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Det handlar om att ha full bemanning inom 
myndighetsutövning och att kunna rekrytera familjehem när behov finns för dessa placeringar. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller 

tertial. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Rekrytering Risk för att kvaliteten blir 
lägre till följd av låg 
bemanning 

Följa antalet vakanta 
tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 

Antalet vakanser inom 
myndighetsutövning Unga 
Vuxna/Vuxna, Barn och unga samt 
Mottagningsenheterna. Vid april 
månads utgång var det 5 vakanser 
inom Barn och unga, 1 vakans inom 
Unga Vuxna/  Vuxen och en vakans 
inom Mottagningsenheterna. 
Rekrytering pågår. Verksamheterna 
har under våren 2021 märkt av en 
ökad svårighet att rekrytera, färre 
sökande med tidigare erfarenhet och 
generellt något lägre söktryck än 
under 2019-2020.  Flera av 
vakanserna är kopplade till 
föräldraledigheter. För att täcka upp 
under rekryteringsperioden har 
några konsulter behövt tas in för en 
avgränsad period. 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Rekrytering Familjehem Risk att inte kunna rekrytera 
och behålla familjehem 

Följa antalet interna familjehem. I 
augusti har vi 68 interna 
familjehem där vi har placerade 
barn under 18 år jämfört med 57 
interna familjehem i januari. Detta 
har varierat under året något. 
Efter ytterligare en 
rekryteringskampanj pågår 
utredning av ett antal nya 
familjehem. 
 

Statistik för antal interna och externa 
familjehem med placerade barn 
samt antal placerade barn internt 
och externt har följts kontinuerligt 
under de senaste åren. I mars 
månad var det 64 interna familjehem 
och 15 externa. Trots att antalet 
interna familjehem varierar och så 
kan en positiv tendens över tid 
konstateras.  

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 7 408 9 980 3 326 4 412 1 086 1 000 

Avgifter och övriga intäkter 11 823 19 404 6 068 11 139 5 071 0 

Summa intäkter 19 231 29 384 9 394 15 551 6 157 1 000 

Personal -67 261 -223 451 -73 870 -68 832 5 038 3 240 

Lokaler -8 827 -71 014 -7 005 -7 467 -462 0 

Material och tjänster -39 068 -66 969 -32 853 -36 778 -3 925 -14 100 

Kapitalkostnader -185 -540 -180 -180 0 0 

Summa kostnader -115 341 -361 974 -113 908 -113 257 651 -10 860 

Buffert (endast i budget) 0 -3 360 -1 120 0 1 120 3 360 

Nettokostnad -96 110 -335 950 -105 634 -97 706 7 928 -6 500 

Kommunbidrag 99 082 335 950 105 634 105 634   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

2 972 0 0 7 928  -6 500 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel 2 972   7 928  -6 500 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 6 500 tkr för år 2021. 
Underskottet består av: 

 Central administration plus 1 500 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus 0 tkr 

 Allmän IFO-Administration plus minus 

 Barn och ungdomsvård minus 6 000 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 360 tkr 

 Flyktingverksamhet plus minus noll tkr 

 Buffert plus 3 360 tkr 

 Totalsumma minus 6 500 tkr. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2020-12-

31 
Utfall 2021-04 Återstår 

Summa     
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Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga kostnader för öronmärkta projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Central administration       

Intäkt 1 823 555 185 1 300 1 115 0 

Kostnad -5 606 -15 735 -5 205 -4 727 478 1 500 

Nettokostnad -3 783 -15 180 -5 020 -3 427 1 593 1 500 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -740 -2 511 -834 -1 117 -283 0 

Nettokostnad -740 -2 511 -834 -1 117 -283 0 

Allmän IFO-verksamhet       

Intäkt 4 122 6 673 2 224 2 530 306 0 

Kostnad -26 270 -89 599 -29 858 -27 542 2 316 0 

Nettokostnad -22 148 -82 926 -27 634 -25 012 2 622 0 

Barn- och ungdomsvård       

Intäkt 2 535 5 959 1 757 5 737 3 980 1 000 

Kostnad -45 904 -147 024 -45 300 -46 763 -1 463 -7 000 

Nettokostnad -43 369 -141 065 -43 543 -41 026 2 517 -6 000 

Vård av vuxna       

Intäkt 4 304 6 725 2 071 2 284 213 0 

Kostnad -30 374 -97 633 -29 554 -29 408 146 -5 360 

Nettokostnad -26 070 -90 908 -27 483 -27 124 359 -5 360 

Flyktingverksamhet       

Intäkt 6 447 9 472 3 157 3 700 543 0 

Kostnad -6 447 -9 472 -3 157 -3 700 -543 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 

Övrig verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -3 360 -1 120 0 1 120 3 360 

Nettokostnad 0 -3 360 -1 120 0 1 120 3 360 

Totalt       

Intäkt 19 231 29 384 9 394 15 551 6 157 1 000 

Kostnad -115 341 -365 334 -115 028 -113 257 1 771 -7 500 

Nettokostnad -96 110 -335 950 -105 634 -97 706 7 928 -6 500 
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Ekonomiska förutsättningar 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2021 är på 335 950 tkr. En buffert är avsatt 
med 1 %, 3 360 tkr. 

Nämnden har fått en tilläggsbudget på 6 000 tkr som ingår i 335 950 tkr. Fördelning av denna 
tilläggsbudget enligt nedan: 

 Ökning av två årsarbetare under myndighet, 1 485 tkr 

 Ökning av två årsarbetare under öppenvården, 1 485 tkr 

 Två nya tjänster mobilt team 13-20 år, 1 485 tkr 

 Avhopparverksamhet, 1 485 tkr 

 Buffert, 60 tkr.    

I tilldelad ram ingår ett effektiviseringskrav på 3 200 tkr. Nämndens kommunbidrag har förstärkts med 
13 050 tkr för att komma tillrätta med ett strukturellt underskott och volym förändringar i 
grunduppdraget samt det nya avtalet om ungdomsmottagningen. 

Effektiviseringskravet på 3 200 tkr är gjorts inom området öppenvård. 

Under 2021 ska nämnden inrätta en avhopparverksamhet för de som vill lämna och bryta med en 
kriminell gruppering, nätverk eller organiserad brottslighet. 

Ökningar i budget: 

 2 634 tkr sedvanliga löneökningar 

 5 061 tkr ökade hyreskostnader varav den nya hyran på Fabriksgatan 5 054 tkr 

 3 160 tkr ökad budget för interna och externa familjehemsplatser 

 2 000 tkr ökad budget för placeringar 13-20 år 

 1 700 tkr utökad budget för placeringar inom vuxenvård 

 1 011 tkr till ungdomsmottagningen 

 1 734 tkr utdelat till verksamheten 

 Summa 17 300 tkr. 

Minskningar i budget: 

 3 750 tkr minskning av budget inom öppenvård 

 500 tkr minskning av en tjänst på Kaptensgatan 

 Summa 4 250 tkr.   

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska utreda hur de sociala konsekvenserna av pandemin Covid-19 
har yttrat sig. 

All personal inom Individ- och familjeomsorgsnämnden ska ges kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och om hur det tar sig uttryck hos flickor och pojkar, kvinnor och män. 

Arbetslivsnämnden kommer överta ansvaret med att förmedla bostäder till skyddat boende samt sociala 
bostäder från Individ- och familjeomsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att 
ansvara för att vara vägen in för de som behöver stöd och insats utifrån bostad. Ansvaret för att emot, 
ge rådgivning och utredning och beslut om social bostad kommer att ligga i nämndens verksamhet 
myndighet vuxen. 

Borås Stad har godkänt ett inriktningsdokument för Ungdomsmottagningen som reglerar innehåll och 
samverkan och kostnadsfördelning mellan kommun och region. 

Mini Maria har startat under mars månad 2021. Borås Stad är värdkommun för Mini Maria. 
Kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda samt 
Västragötalandsregionen ingår. Många unga och även föräldrar har under mars och april kontaktat 
verksamheten. Redan i samband med att verksamheten startade uppmärksammades ett behov av 
samordning av den integrerade verksamheten. Det krävdes arbete med att samordna rutiner och 
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arbetssätt. I styrgruppen för verksamheten bestämdes därför att tillsätta en samordnare under en 
avgränsad tid på 50 % av en tjänst Tidsperioden fastställdes till1 juni till 31 december. Borås stads del 
av kostnaden utgörs av 78 tkr. Behovet av permanent samordnare behöver ses över inför 2022. 

Inom ramen för Socialt hållbart medverkar Individ- och familjeomsorgsnämnden med en 
socialrådgivare i enheten som arbetar med det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för de som inte 
går i gymnasiet. Nämnden har erhållit projektmedel för denna tjänst för perioden augusti 2020 till 
november 2021. Nämnden finansierar tjänsten under december med egna budgetmedel. Nämnden 
behöver se över finansieringen inför 2022. Nämnden medverkar även i ett projekt riktat mot 
skolnärvaro i grundskolan benämnt Närvaroteam Domino vars avsikt är att utveckla olika metoder och 
angreppssätt för att öka skolnärvaron och då bland annat ta fasta på samverkan mellan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämndens verksamheter. Nämnden avsätter 1 årsarbetare för 
detta projekt som hittills finansierats med medel inom Socialt hållbart Borås. 

Effekter av Corona-pandemin förväntas år 2021 ge ett ökat inflöde av anmälningar och ansökningar 
gällande barn, unga och vuxna. Fler förväntas behöva rådgivning, öppenvårdsstöd och i vissa fall även 
placering utanför hemmet. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 6 500 tkr för år 2021. 
Underskottet består av: 

 Central administration plus 1 500 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus 0 tkr 

 Allmän IFO-Administration plus minus 0 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 6 000 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 360 tkr 

 Flyktingverksamhet plus minus noll tkr 

 Buffert plus 3 360 tkr 

 Totalsumma minus 6 500 tkr. 

 
En handlingsplan finns för att försöka minska underskottet i verksamheten: 

 Inriktningen är att komma in tidigt med förebyggande och/eller tidiga insatser och på detta sätt 
minska behovet av mer omfattande öppenvårdsinsatser. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med inriktningen mot vård och insatser i den 
egna hemmamiljön och i det egna nätverket. 

 Strikta bedömningar ska finnas vid bedömning när det gäller placering på institution. När det 
gäller pågående placeringar ska det prövas när vården kan övergå till den egna hemmamiljön 
och egna nätverket med öppenvårdsinsats. 

 Vid behov av familjehemsplacering så ska placering i nätverket inventeras och övervägas för att 
minska behovet av att köpa externa platser. 

 Förstärkning sker inom öppenvård och myndighetsutövning för att på detta sätt kunna fullfölja 
arbetet med de 4 övriga delarna av handlingsplanen. 
 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, HR-funktion samt 
Ekonomifunktion. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga 
förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 500 tkr beroende på att alla tjänster inte 
kommer att vara bemannade under hela året. Tjänsterna är, chef för kvalitet och utvecklingsenhet, SAS 
samt verksamhetsutvecklare. 
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Politisk nämnd 

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas gå plus minus noll. 

Allmän IFO verksamhet 

Allmän IFO verksamhet består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Myndighetsutövningen barn och unga är uppdelad i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO-administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka i de 
familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. Verksamheten är en 
förebyggande insats. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

 Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår. 

 Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 
Tranemo ingår. 

 Social jour där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingår.  

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas göra ett noll resultat. Verksamheten köper in konsulttjänster då det finns 
svårigheter att få tag på socialsekreterare. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Nämnden är med och finansierar Utväg, 
Ungdomsmottagning och Spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra Götalandsregionen som 
organiserar verksamheterna. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensen inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visat sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom ramen för 
nämndens samarbetsuppdrag. En ny överenskommelse - Samverkan för barns och ungas hälsa har 
antagits mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen som utgör ett viktigt 
vägledningsdokument i arbetet. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den enskilde är 
av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella planer, SIP.  Allt 
för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 
 
Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom fältverksamheten och 
stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också sedan 2018 och riktar sig till föräldrar med 
barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. 

Det har under åren skett volymökningar och komplexiteten i ärenden är stor. I kombination med 
många nyutexaminerade socialsekreterare som behöver stöd i arbetet är situationen ansträngd och det 
har åter uppstått en personalbrist vilket innebär svårigheter att möta upp brukares behov i ett tidigt 
skede. 
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Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 6 000 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 8 300 tkr 

 Övrig verksamhet plus 2 300 tkr, främsta anledning är att alla tjänster inte kommer att vara 
tillsatta under året.  

Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2021: 

 2020-04-30, 184 st, 

 2020-03-31, 181 st, 

 2021-02-28, 180 st, 

 2021-01-31, 178 st. 

Snitt 202101–202104, 181 st 
 
I jämförelse anges antal barn och unga med heldygnsvård under år 2020 

 2020-04-30, 186 st 

 2020-03-31, 176 st 

 2020-02-29, 177 st 

 2020-01-31, 173 st 

Snitt 202001–202004, 178 st 

Snitt år 2020, 176 st 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under 2021: 

 2021-04-30, 238 st 

 2021-03-31, 231 st 

 2021-02-28, 235 st 

 2021-01-31, 219 st 

Snitt 202101–202104, 231 st 

Jämfört med år 2020 

 2020-04-30, 222 st 

 2020-03-31, 227 st 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st 

Snitt 202001–201204, 223 st 

Snitt 2020, 231 st 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedrivs som myndighetssamverkan 
ihop med Västra Götalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum samt Åklagarmyndigheten. Barnahus riktar sig till 
barn som misstänkts vara utsatta för våld, brott och hedersrelaterat våld och syftar till bättre bemötande 
och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I verksamheten finns 2,50 samordnare som 
håller ihop arbete på Barnahuset. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 
 
Nämnden har erhållit statsbidragsmedel för att tillsätta två socialrådgivare på mötesplatserna inom 
Norrby och Hässleholmen. Detta finansieras genom statsbidrag riktat till sociala insatser i socialt utsatta 
områden. Medel som nämnden erhåller för 2021 men förväntas få även under åren 2022- 2023. 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Tertial 1 2021 14(18) 

Vård av vuxna  

Vård av vuxna består av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och unga 
vuxna med beroendeproblematik. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som tidigare inte 
haft insatser från Socialtjänsten blivit synliggjorda. 

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, serviceinsatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
Vräkningsförebyggande arbetet, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskeras att vräkas. 

Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för 
socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens 
boendeuppdrag. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvarar för, där 
målet är kvarboende och att beviljade andrahandskontrakt övergår i egna kontrakt. 

Verksamhetsområdet IFO Vuxen hanterar utifrån biståndsbeslut ett boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt. Dessa brukare får sitt stöd av den Boendesociala enheten. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa och som behöver en långsiktig boendelösning. 

IFO vuxen har sedan i juni 2020 en öppenvårdsmottagning istället för två då cedern flyttade till lokaler 
som Yxhammarmottagningen. Verksamheten arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, 
missbruk eller beroende. En del i mottagningens arbete är den strukturerade öppenvårdsmodellen 
"smedjan" Inom Insatserna finns även mobila team. Under 2021 har Mini Maria övertagit en del av den 
roll som Cedern tidigare haft. En del av arbetet med drogmissbrukande ungdomar finns dock 
fortfarande kvar inom Vuxens öppenvård. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 360 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 4 146 tkr (Sammanlagd kostnad 6 860 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 1 654 tkr. Under övriga köp av externa platser är det 
framförallt köp av platser specialboende samt Institutionsvård SoL. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas gå plus 440 tkr.  

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2021: 

 2021-04-30, 67 st, 

 2021-03-31, 54 st, 

 2021-02-28, 58 st, 

 2021-01-31, 58 st. 

Snitt 202101–202104, 59 st 

Jämfört med år 2020 

 2020-04-30, 49 st 

 2020-03-31, 49 st 

 2020-02-29, 41 st 

 2020-01-31, 51 st 

Snitt 202001–202004, 48 st 

Snitt 2020, 58 st. 
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Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under år 2021: 

 2021-04-30, 91 st, 

 2021-03-31, 101 st, 

 2021-02-29, 90 st, 

 2021-01-31, 86 st. 

Snitt 202101–202104, 92 st 

Jämfört med år 2020 

 2020-04-30, 86 st 

 2020-03-31, 93 st 

 2020-02-29, 83 st 

 2020-01-31, 86 st 

Snitt 202001–202004, 87 st 

Snitt 2020, 81 st. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. 

Under januari fanns det 2 ensamkommande barn i verksamheten. En var placerad på familjehem och 
en på institution. 

Under februari fanns det 3 ensamkommande barn i verksamheten. Två var placerad på familjehem och 
en på institution 

Under mars fanns det 3 ensamkommande barn i verksamheten. Två var placerad på familjehem och en 
på institution 

Under april fanns det 3 ensamkommande barn i verksamheten. Två var placerad på familjehem och en 
på institution 

Det pågår ett arbete med att avsluta de av nämnden förhyra bostäder som ensamkommande ungdomar 
med uppehållstillstånd erhållit när de fyllt 18 år. Majoriteten av dessa ungdomar har lyckats finna egna 
boenden och för de som återstår pågår ett arbete för att försöka hitta andra lösningar. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om asyl är 
avgjord. 

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 

Under våren 2021 har nämnden fortsatt med att ha en socialtjänst-chatt för att öka lättillgängligheten. 
Ett försök som inleddes under 2020 genom att under en försöksperiod starta en allmän socialtjänst 
- chatt, vilket skett i samverkan med Arbetslivsnämnden. Arbetssätt och rutiner för personer som är i 
hemlöshetssituation och drabbas av Covid-19 håller på att ses över. Framförallt kompletterande 
alternativ till akutboende och vandrarhem ses över och håller på att tas fram. 
 
Till följd av att det inte varit möjligt att placera vuxna med missbruksproblematik på stödboenden som 
har dubbelrum har nämnden behövt köpa fler externa platser, vilket lett till ökade kostnader. 
 
Verksamheterna har ställt om till fler digitala uppföljningsmöten med placerade brukare på Hem för 
vård och boende och i familjehemsvård. Rutiner för säkra möten med brukare har behövt tas fram. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Behov av fler externa boendeplatser 1 000 tkr 

  

  

Summa 1 000 

6 Samarbetsuppdrag 

Boendeprocessen 
I Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett samordningsuppdrag gällande ansvarsfördelning och 
arbetssätt kring boendeprocessen. Nämnden lämnade 2018 ett förslag till kommunstyrelsen om 
processen och ansvarsfördelning gällande bostäder för de som är utanför bostadsmarknaden. 
Kommunfullmäktige beslöt den 26 september 2019 att förändra Individ- och familjeomsorgsnämnden 
reglemente genom att under  § 2 ta bort avsnittet "Det inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning" och 
istället lägga till avsnittet "Det inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen". 

Det innebar att Individ- och familjeomsorgsnämnden blev ansvarig för att pröva rätten till boendesocial 
insats med andrahandskontrakt och är ansvarig för att verkställa boendesocial insats kopplat till 
boendet.  Arbetslivsnämnden kommer att ansvara för anskaffning av bostäder. 

I samband med de nya reglementen och den nya boendeprocess avskaffades "Spetsgruppen" som 
tidigare hanterat boendelösningar för personer i ålder 65+, personer aktuella inom socialpsykiatri eller 
övriga med psykisk ohälsa som hamnat mellan stolarna. En ny klustergemensam samverkansrutin 
mellan dessa förvaltningar ska skapas och representanter från förvaltningarna kommer att 
sammankallas av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Syftet är att tydliggöra och underlätta 
generell samverkan men också samverkan kring boendefrågor. 
 
Nämnden har under våren 2021 sedan det nya reglementet började tillämpas fullt ut märkt en 
betydande ökning av personer som vänder sig till nämnden utifrån boendebehov. Under tertial 1 har 
135 personer ringt eller besökt myndighetsgruppen inom IFO Vuxen utifrån bostadsfrågor och 
nämnden utrett 19 nya ansökningar. Nämnden har för avsikt att noga analysera och följa inflödet av 
frågor och ansökningar gällande bostad. 

Utöver detta har representanter för Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Budget- och skuldrådgivning samt Överförmyndaren träffats för att se över ytterligare insatser som kan 
behövas gällande stöd till enskilda att hantera sin ekonomi. Frågor som har en koppling dels till 
boendeprocessen och dels Borås stads program mot hemlöshet. 
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Samarbetsuppdraget kring barn och unga i riskzon 

Från den 1 januari 2021 finns en ny överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om Samverkan för barns och ungas hälsa. Överenskommelsen ska spridas och 
verksamheterna har fortsatt fokus på samordnad individuell planering, SIP. Individ- och 
familjeomsorgen har en viktig del i detta arbete och driver på utvecklingen och sprider kunskap om 
överenskommelsen och arbetet kring SIP. För att bättre kunna följa statistik och avvikelser är det 
angeläget att samtliga aktörer ansluter till verksamhetssystemet SAMSA. 

Verksamheten följer kontinuerligt antalet SIP och andra likande individuella planer där Individ- och 
familjeomsorgen varit en av aktörerna. Under 2020 genomfördes 103 nya planer och 107 uppföljningar, 
sammanlagt gjordes således 210 individuella samordnade planer. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämnden har haft presidiemöte och fört dialog 
för att hitta sätt att öka samverkan. Det är beslutat att ha återkommande presidiemöten cirka två gånger 
per år för fortsatt ökad samverkan mellan förvaltningarna. Ledningsfunktioner inom individ- och 
familjeomsorgen och Grundskoleförvaltningen har sedan hösten 2020 intensifierat arbetet för att stärka 
samverkan. Arbetet handlar om att öka förståelse för varandras uppdrag, förutsättningar och 
begränsningar genom dialog och erfarenhetsutbyte för att hitta nya sätt att samverka kring barn och 
unga. Olika arbetsgrupper har bildats för att utveckla detta arbete. I en av dessa arbetsgrupper ska även 
samverkan utifrån SIP ses över och utvecklas. 

Inom ramen för Borås stads arbete med "Socialt hållbart Borås" har representanter deltagit i olika 
arbetsgrupper. Nämnden har inom ramen för detta arbete ett nytt uppdrag att hålla ihop uppstarten av 
en ny integrerad verksamhet som riktar sig till unga i åldern 13-16 som riskerar att hamna i 
normbrytande beteende och kriminalitet.  I verksamheten ingår Grundskolenämnden Fritids- och 
folkhälsonämnden samt Polismyndigheten i Borås. Finansiering av den kommunala delen av 
verksamhet sker genom statsbidrag riktat till sociala insatser i socialt utsatta områden. 

  

7 Jämställdhetsperspektivet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med jämställdhetsintegrering i 
förvaltningen. 

 Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus 

 Att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är 
möjligt, oavsett kön 

 Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. 

Ett första steg var att ge samtliga medarbetare och nämnden en obligatorisk föreläsning om normer 
kring kön i samhället och könsstereotypa förhållningssätt inom socialtjänsten i förhållandet till 
brukaren. Föreläsningen har därefter följts upp med en dialog på varje enhets arbetsplatsträff. Underlag 
med material för att stödja en reflekterande dialog har skickas till samtliga enhetschefer. Varje enhet 
kommer att fortsätta med att en gång per år, under en treårsperiod, belysa frågor kring normkritiskt 
tänkande gällande genus. Olika material kommer i samband med detta att lämnas till enheterna som 
stöd för dialogen. 

Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika områden såsom aktualiseringar 
och insatser för att utifrån denna statisk göra fördjupade analyser. Det finns en liten övervikt för pojkar 
som aktualiseras till Individ- och familjeomsorgen och även som har en insats. 
Något som vi avser att se närmare på är hur kvinnors behov utifrån missbruksbehov tillvaratas samt 
om nämnden har tillräckliga och bra behandlingsalternativ för kvinnor med missbruksproblematik. 
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8  Verksamhetsmått 

8.1 Individ- och familjeomsorg. 

8.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal barn och unga 
med heldygnsinsatser 

180 209 180 184 

Antal barn och unga 
med 
öppenvårdsinsatser 

222 524 245 238 

Antal ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

24 19 10 3 

8.1.2 Vuxen 

8.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal vuxna personer 
över 20 år med 
heldygnsinsatser 

49 109 60 67 

Antal vuxna personer 
över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

86 186 83 91 
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4.4 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande enl Lex Sarah 
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Förklaringar  
 
Ansvarsområde  
Förvaltningens ansvarsområde framgår av reglementet.  
 
Syftet med delegation  
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. 
Syftet med delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen  
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.  
Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att beslutanderätten delegeras.  
 
Delegater  
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till:  
• Ett utskott (avdelning) av nämnden, t ex ett individutskott  
• En enskild ledamot eller ersättare, t ex ordförande 
• En anställd hos kommunen, denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  
 
Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut.  
 
Delegation för socialassistent, socialsekreterare, familjerättssekreterare och familjehemssekreterare enligt beslut av nämnden gäller efter att 
vederbörande erhållit delegation av enhetschef bekräftad genom namnunderskrift av båda parter. I avvaktan på egen delegation fattar 
metodhandledare eller enhetschef beslut.  
 
Ej delegerbara ärenden  
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  
• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av     
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  Kommunfullmäktige har överklagats  
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
Nämndens återkallande  
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett 
ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.  
 
Brådskande ärenden  
Ordföranden, vice ordförande, 2:e vice ordförande eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i brådskande 
ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
Personliga förhållanden och jäv  
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 28 § förekommer.  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att 
nämnden får tillfredsställande insyn i och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten ska anmälas till 
nämnden.  
Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag 
som det på kommunens anslagstavla anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men räknas från 
den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.  
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i 
gällande lagstiftning.  
 
Attesträtt  
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt attestreglementet.  
 
Personalärenden  
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det 
personaladministrativa området.  
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Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med 
närmaste högre chef före beslut.  
För lönesättning gäller särskilda rutiner.  
 
Upphandlingsärenden  
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. 
Beslutsfattaren ansvarar för att välja den upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av samordning.  
Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om 
inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet.  
 
Kostnadsansvar  
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet kan innebära, dels beakta anvisningarna för 
medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa sig om att täckning finns i budget.  
 
Facklig samverkan och MBL  
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna enligt Borås Stads samverkansavtal.  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

1. Allmän handling, GDPR, kamerabevakning, ekonomi, personal  
 

1.A. Allmän handling, GDPR och kamerabevakning  

1 
 

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet. Uppgift ur sådan handling 
till myndighet eller förbehåll i samband med utlämnande 
till enskild.  
 

2 kap 2 och 14 §§ TF 
6 kap 2 och 6 §§ OSL 
10 kap 14 § OSL 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

 Beslut om rättelse, radering och begränsning av handling. Artiklarna 16-18 
GDPR  

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

3 Ansökan om tillstånd till kamerabevakning 11§ 
Kamerabevaknings-
lagen  

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

1.B. Ekonomi  
1 Utse attestanter Borås Stads 

attestreglemente 
Förvaltningschef  

2 Begäran till Kommunstyrelsen om handkassa Kontakthanterings-
PM från 
Stadsrevisionen  

Chef ekonomi   

3 
 

Skadeersättning till personal och allmänhet   Respektive chef 
Förvaltningschef  

I samråd med överordnad chef.  
OBS! Konsultera alltid försäkringsansvarig 
säkerhetssamordnare (CKS)  

4 Besluta om en hyra för lokaler inom Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamhetsområde till en 
hyreskostnad motsvarande 15 prisbasbelopp per år 

  Förvaltningschef Kräver beslut av LFN. Om minst 3 år och ett 
hyresbelopp överstigande 5 milj kr under 
kontraktstiden, krävs KS/KF beslut.  

5 Besluta om anpassningar till Lokalförsörjnings-
förvaltningen om fastighetsrelaterade investeringar upp till 
15 prisbasbelopp  

 Förvaltningschef  Ex ombyggnad av befintlig lokal 
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6 Upphandling av varor och tjänster upp till 25 
prisbasbelopp inom drifts- och investeringsbudget 
anvisade medel  

 Förvaltningschef  Avrop på befintliga ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel betraktas som 
verkställighet och anmäls ej  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

7 Upphandling av varor och tjänster upp till 10 
prisbasbelopp inom drifts- och investeringsbudget 
anvisade medel  

 Verksamhetschef  Avrop på befintliga ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel betraktas som 
verkställighet och anmäls ej  

8 Upphandling av varor och tjänster upp till 1 prisbasbelopp 
in inom drifts- och investeringsbudget anvisade medel  

 Enhetschef  Avrop på befintliga ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel betraktas som 
verkställighet och anmäls ej  

1.C. Personal, anställning och upphörande av anställning  
1 Tillsvidareanställning av enhetschef  32 § AB 

4 § LAS 
Verksamhetschef   

2 Tillsättning av verksamhetschef  32 § AB 
4 § LAS  

Förvaltningschef  

3 Tillsvidareanställning av övrig personal  32 § AB 
4 § LAS 

Respektive chef  

4 Anställda för viss tid, visst arbete, provanställning, allmän 
visstidsanställning, tidsbegränsad anställning, PAN och 
anställda för vikariat 

5 och 6 §§ LAS 
4 § AB 

Respektive chef   

5 Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist 
samt beslut om avsked 
 

4 § 2 st och 18-20 §§ 
LAS 

Respektive chef   

6 Anställa vikarie för förvaltningschef under ordinarie 
förvaltningschefs frånvaro för viss tid, max 6 månader 

   

     

Verkställighetsåtgärder 
7 Beslut om övertid, fyllnadstid, jourtjänstgöring, beredskap, 

förskjuten arbetstid och kompensationsledighet 
20 § AB Enhetschef 

Motsv verkshetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

 

8 Beslut om stadigvarande förflyttning mot den anställdes 
vilja 

§ 6 mom 1 2 st AB Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Skrivelse 



   DELEGATIONSORDNING  

 

 

11 
 

Innan beslut fattas ska förhandlingar enligt MBL 
§ 11 och ev § 4 vara avslutade 

9 
 
 

Avstängning § 10 AB Förvaltningschef Skrivelse 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

10 Fastställa arbetstidsschema § 13 mom 5 AB Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Samråd med HR-enheten  

11 
 

Skriftlig varning § 13 AB Förvaltningschef Skrivelse 

12 Beslut om anställnings upphörande § 33 AB Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Beslutanderätten avser uppsägning på egen hand  

13 Beslut om arbetstagares ledighet med lön  
(enskild angelägenhet) 

§ 32 AB HR-specialist 
HR-chef 
Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

14 
 
 

Beslut om ledighet med/utan lön 
Semester, studier, sjukdom, föräldraledighet, civil- och 
värnplikt, offentliga uppdrag 

Kap 6 §§ 25-31 AB Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

 

15 
 

Beslut om arbetstagares ledighet  Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  
 

Högst 6 månader vid särskilda skäl  
(prova annat arbete) 

16 Beslut om ledighet Lag om facklig 
förtroendeman 

HR-specialist 
HR-chef 
förvaltningschef  

I enlighet med delegation från Kommunstyrelsen  

17 Beslut om tillfälligt distansarbete  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

 

18 
 

Beslut om stadigvarande distansarbete  Förvaltningschef   
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Lag om Medbestämmande (MBL) / Samverkansavtalet  
19 Förhandling och information  §§ 11, 12 och 19 BML  Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
HR-chef 
HR-specialist  
 

Tjänsteman som ska fatta beslut i ärende eller 
lägger förslag till nämnden ansvarar för att 
samverkan har fullgjorts inom ramen för 
samverkansavtalet eller att förhandlingar enligt 
MBL är avslutade innan beslut fattas 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

20 Förhandlingar § 14 MBL Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
HR-specialist 
HR-chef  
Förvaltningschef  

HR ska medverka i förhandlingen 
HR i dialog med verksamhetschef/ 
förvaltningschef  

21 
 

Förhandlingar § 38 MBL Förvaltningschef  

Lagen om anställningsskydd (LAS) 
22 Varsel och underrättelse om avsked eller uppsägning av 

personliga skäl 
§ 30 LAS Förvaltningschef I samråd med HR-chef  

23 
 

Beslut om avsked eller uppsägning av personliga skäl §§ 7-10 LAS  Förvaltningschef I samråd med HR-chef  

24 Besked att tidsbegränsad anställning inte kommer att 
fortsätta  

§§ 15-17 LAS Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

Personalärenden – övrigt  
25 Varsel till facklig organisation att tidsbegränsad anställning 

inte kommer att fortsätta  
§ 30 LAS Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef 

26 
 
 
 

Avvikelse från företrädesrätt till återanställning  § 32 LAS Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

27 
 

Förbjuda bisyssla  § 7 LOA Verksamhetschef   
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Kurser, konferenser, studie- och tjänsteresor  
28 Beslut om studiebidrag Personalpolitiska 

riktlinjer 
Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

  

29 
 
 
 
 

Beslut om personals deltagande i kurser, konferenser och 
studieresor inom landet  

 Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

30 Beslut om personals deltagande i kurser, konferenser och 
studieresor utomlands  
 

 Förvaltningschef   

Övrigt  
31 Utfärda tjänstgöringsintyg och vitsord  Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

32 Ledigförklarande av tjänst  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Innan tillsvidaretjänst ledigförklaras ska anmälan 
om vakansprövning göras av HR-enhet 

33 Ingångslön  HR-specialist 
HR-chef 

 

34 Telefonersättning 
Beslut om telefonersättning för viss personal  

 Förvaltningschef 
Ordförande  

 

Transporter i tjänsten  
35 Medge viss personal att för enskilt uppdrag mot ersättning 

använda taxi, buss eller egen bil i tjänsten  
 Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Ordförande 

 

36 Beslut om generellt tillstånd att använda egen bil i tjänsten  Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
Ordförande  

Gäller endast anställda som i sitt dagliga arbete 
måste använda egen bil i tjänsten  

1.D. Inköp/upphandling av varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag  
1 
 

För högst 10 basbelopp  Förvaltningschef  
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2 
 

För högst 5 basbelopp  Verksamhetschef  

3  
 

För högst 2 basbelopp  Enhetschef   

4 Inköp av arbets-, skydds- och profilkläder  Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

5 Beslut om ersättningsanspråk från personal och allmänhet  Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Efter samråd med stadens jurister  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

6 Infordra och anta anbud för inköp av tjänster  Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Vid anbudsöppning ska öppning, utvärdering, 
sammanställning göras tillsammans med 
ekonomen  

7 Träffa överenskommelse med organisationer och 
föreningar om deras medverkan vid skötsel av kommunala 
anläggningar samt beslut om ersättning för detta  

 Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

Uppvaktning av föreningar  
8 
 

Beslut om uppvaktning av föreningar   Ordförande   

2. Ärendehandläggning avsende barn och unga upp till 18 år  
 
1 Förhandsbedömning om utredning ska inledas eller ej  11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

2 Bedömning om barnet eller den unge är i behov av 
omedelbart skydd och beslut om huruvida det föreligger ett 
omedelbart skyddsbehov eller inte  

11 kap 1a § SoL Socialsekreterare 
Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

3 Beslut att avvisa/avskriva ärende, ansökan eller anmälan  Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

4 Begäran om brottsutredning  31 § LUL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet  
Enhetschef  
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5 
 

Att utredning ska avslutas/avskrivas 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

6 Begäran om att annan kommun ska bistå i utredningen 11 kap 4 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

7 
 
 
 

Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av bistånd i form av insatser i hemmet 
eller öppenvårdsinsatser, kommunala insatser 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

8 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av bistånd i form av insatser i hemmet 
eller öppenvårdsinsatser, externa insatser 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

9 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av bistånd i form av kontaktfamilj/ 
kontaktperson/särskild kvalificerad kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Socialsekreterares delegation avser 
kontaktperson-familj  

10 Bifalla, avslå och ompröva insats extra vuxen  
 
 

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

 

11 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av tillfällig vård utom det egna hemmet 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Högst 4 månader, gäller inte varaktig vård 

12 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av tillfällig vistelse i jourhem eller 
akuthem  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
under icke kontorstid  

13 
 

Upphörande av vård utom det egna hemmet 4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

 

14 Bifalla, avslå och upphörande i form av vård utom det egna 
hemmet till unga 18-20 år + ompröva vid förändrade 
förhållanden 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

15 Bifalla, avslå och upphörande gällande jourlägenhet 
boendesocial insats med andrahandskontrakt 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Enhetschef 
Socialsekreterare sociala jouren  
 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller jourlägenhet under icke kontorstid 

16 
 

Förlängning av utredningstiden 11 kap 2 § SoL Verksamhetschef   

17 Besluta om uppföljning efter avslutad utredning eller 
upphörd vård utanför hemmet 

11 kap 4a, b § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 

 



   DELEGATIONSORDNING  

 

 

16 
 

Enhetschef  
 

18 Medgivande eller beslut om vård för barn för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem  

6 kap 6 § SoL Socialutskott  

19 
 

Övervägande om vården fortfarande behövs 6 kap 8 § SL Socialutskott   

20 
 

Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden  
 
 

6 kap 8 § SoL Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

21 Ingå avtal, inklusive besluta om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehem 

6 kap 11 § SoL Metodhandledare 
Familjehemsenheten  
Enhetschef Familjehemsenheten  

Delegationen för enhetschef gäller ersättning 
enligt SKR:s rekommendationer 
Verksamhetschef kan ingå avtal om ersättning 
utöver SKR:s rekommendationer 

22 Beslut om in- och utskrivning på internt Hem för vård och 
boende och stödboende  

3 kap 11 och 14 §§ 
SoF 
3 kap 1 § HSLF-FS 
2016:55 

Enhetschef på boendet 
Verksamhetschef  

 

23 Teckna hyresavtal avseende bostad åt ensamkommande 
ungdomar  

2 kap 1 § SoL Enhetschef  
Enhetschef Stöd och boende 
Ungdom  

Se Socialstyrelsens vägledning Socialtjänstens 
arbete med ensamkommande barn s 42  
och 50 

Överflyttning till och mottagande av ärenden från annan kommun  
24 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till 

annan kommun 
2 a kap 10 § SoL Enhetschef  Avser ärenden enligt SoL, såväl som LVU och 

LVM 

25 Beslut om att ta alternativt inte ta emot ärende från annan 
socialnämnd 

2a kap 10 § SoL Enhetschef  Avser ärenden enligt SoL, såväl som LVU och 
LVM 

26 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 
annan socialnämnd 

2a kap 11 § SoL Socialutskott   

27 Beslut om överklagande till förvaltningsrätt och i 
förekommande fall till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol över IVO:s beslut att nämnden ska ta 
emot ärenden från annan kommun samt avgivande av 
yttrande 

6 kap 37 § KL Enhetschef  
Socialutskott 

Beslut eller avgivande av yttrande görs av 
enhetschef då Socialutskott ej kan inväntas. 
Beslut av enhetschef anmäls till nästkommande 
Socialutskott. 

28 Begäran om inhibition till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol  

48 § FL Socialutskott  
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29 
 

Begäran om inhibition till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol då socialutskottets beslut inte kan 
avvaktas 

48 § FL Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

Arvoden, ersättningar och avgifter mm  
30 
 
 
 

Extra ersättning till barn och unga vid placering under 
placeringstiden, omplacering eller flyttning från familjehem 
eller hem för vård och boende 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

31 Ersättning för resor/umgängesresor utöver högsta 
omkostnadsersättning  

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår 

32 Ersättning för resor/umgängesresor vid tillämpning av 
lägsta omkostnadsersättning för familjehemsplacerade barn 

4 kap 1-2 §§ SoL Familjehemssekreterare 
Familjehemsenhet 
Metodhandledare  
Enhetschef  

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår  

33 Tillfälligt förhöjd omkostnadsersättning, utöver gällande 
avtal, till barn och unga vid placering under 
placeringstiden, omplacering eller flyttning från familjehem 
eller hem för vård och boende  

4 kap 1-2 §§ SoL Familjehemssekreterare 
Familjehemsenhet 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet  
Enhetschef 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår. 
 

34 Omkostnadsersättning till familjehem med belopp över 24 
% av basbeloppet 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  

Gäller vid akuta placeringar i avvaktan på nästa 
Socialutskott  

35 Övriga omkostnader till familjehem/jourhem/enskilt hem 
utöver gällande avtal  

 Enhetschef  
Verksamhetschef 

Enhetschefens delegation gäller motsvarande ett 
inkomstbortfall av tjänst under högst ett år, 
övriga ärenden beslutas av verksamhetschef 

36 A. Arvode om omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj eller umgängesstödjare. 
Enligt anvisningar och riktlinjer. 

B. Arvode och omkostnadsersättning till kvalificerad 
kontaktperson. Enligt anvisningar och riktlinjer.  

3 kap 6 b § SoL A. Familjehemssekreterare 
B. Metodhandledare 

Familjehemsenhet 
C. Enhetschef  

C. Beslut över SKR:s rekommendationer  
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C. Arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj. Utöver anvisningar och 
riktlinjer.  

37 
 
 
 
 

Avgift från förälder vars barn är under 18 år och får vård i 
ett annat hem än det egna 

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  

 

38 Fastställa ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare  Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  

Enligt de ersättningsnivåer som gäller för gode 
män i Borås Stad  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Återkrav av kostnader och avgifter mm  
39 Eftergift av avgift 9 kap 4 § SoL Metodhandledare Myndighet 

Enhetschef  
 

 

40 Att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätten för 
avgift enligt 8 kap 1 § 2 st SoL som förälder inte frivilligt 
betalar  

9 kap 3 § SoL Socialutskott   

2.A. Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Vård enligt LVU  
1 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och unga 6 § 1 och 2 st LVU Socialutskott   

2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och unga 
då Socialutskottets beslut inte kan avvaktas  

6 § 1 och 2 §§ LVU Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

3 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
ska upphöra  

9 § 3 st LVU Socialutskott   

4 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
ska upphöra då Socialutskottets beslut ej kan avvaktas 

9 § 3 st LVU Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
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Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

5 
 

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård  4 § LVU Socialutskott   

6 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård  8 § LVU Metodhandledare Myndighet  
Enhetschef  

 

7 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
 

 

8 Beslut att begära polishandräckning för att bereda en 
läkare, som avses i 32 § LVU, tillträde till den unges hem 
eller för att föra den unge till läkarundersökning 

43 § 1 LVU Ordförande i nämnd med stöd 
av nämnda lagrum 

Beslut har endast nämnden eller dess ordförande 
rätt att fatta  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

9 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 2 st LVU Socialutskott  

10 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden då socialutskottets beslut inte kan 
avvaktas  

11 § 3 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott  

 

11 Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU 

43 § 2 LVU Socialutskott   

12 Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU, då 
socialutskottets beslut inte kan avvaktas  

43 § 2 LVU Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Bilaga 1. Förteckning över behöriga delegater.  
Socialsekreterare inom sociala jouren anges enligt 
förteckning.  

13 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare 
och förälder som har umgänge reglerat genom dom eller 
avtal ska utföras. När överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på nämndens 
beslut  
 

14 § 2 st p 1 LVU  Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott  

 

14 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på nämndens 
beslut 

14 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott 
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15 Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort 14 § 2 st p 1 och 2 LVU 
 

14 § 3 st LVU Socialutskott   

16 Upphörande om beslut om umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort 14 § 2 st p 1 och 2 LVU 
 

14 § 3 st LVU Socialutskott   

17 
 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs  
 

13 § 2 st LVU Socialutskott   

18 
 

Prövning om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra  13 § 3 st LVU Socialutskott   

19 
 

Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st LVU Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Flyttningsförbud 
20 
 
 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra 

27 § 2 st och 30 § 2 st 
LVU 

Socialutskott  

21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra då socialutskottets beslut inte 
kan avvaktas  

27 § 2 st och 30 § 2 st 
LVU 

Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

22 
 

Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 25 § LVU Socialutskott   

23 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsbeslut när överenskommelse inte kan 
nås, i avvaktan på nämndens beslut  

31 § LVU Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

24 
 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU Socialutskott   

25 
 

Beslut om upphörande av flyttningsförbud  26 § 2 st LVU Socialutskott  

26 Beslut om upphörande av flyttningsförbud då 
socialutskottets beslut inte kan avvaktas  

26 § 2 st LVU Ordförande  
Vice ordförande 

 



   DELEGATIONSORDNING  

 

 

21 
 

2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

Överflyttning av vårdnad  
27 Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden enligt 

6 kap 8 § Föräldrabalken  
 

13 § 3 st LVU Socialutskott    

Förebyggande insatser enligt LVU  
28 Beslut om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med 

särskilt utsedd kontaktperson  
 

22 § 1 st p 1 LVU Socialutskott   

29 
 

Delta i behandling i öppna former inom socialtjänstlagen  22 § 1 st p 2 LVU Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

30 Prövning av förebyggande insats ska upphöra 22 § 2 st LVU 
13 § 3 st LVU 
 

Socialutskott   

31 
 

Att förebyggande insats ska upphöra  
 
 

21 § 1 och 3 st LVU Socialutskott   

2.B. Föräldrabalken  

Faderskap och föräldraskap  
1 Utreda vem som är far till barnet. Att ej utreda vem som är 

far till barnet 
2 kap 1 och 9 §§ FB Socialassistent 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller  
S-protokoll  

2 Utreda om det kan antas att en kvinna ska anses som 
förälder  

2 kap 8a och 9 §§ FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjerätten  

 

3 Godkänna faderskapsbekräftelse och 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 4 § FB 
1 kap 9 § FB 

Socialassistent 
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller S-protokoll 

4 Beslut om rättsgenetisk undersökning 2 kap 6 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
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Enhetschef Familjerätten 
 

5 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

6 Att för barnets räkning väcka och föra talan i domstol för 
fastställelse av faderskap  

3 kap 5 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

7 Beslut om att till domstolen anmäla behov av förmyndare 
och medförmyndare när modern är under 18 år  

5 kap 2 § SoF Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Ärenden om vårdnad, boende och umgänge enligt FB mm  
8 Att godkänna/ej godkänna avtal om vårdnad, boende och 

umgänge 
6 kap 6, 14a, 15a, 17a 
§§ FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

9 Verkställande av umgängesstöd vid barns umgänge efter 
beslut i domstol 

6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

10 Förordna utredare i mål eller ärenden om vårdnad, boende 
och umgänge  

6 kap 19 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

 

11 Beslut om att utreda ett barns behov av umgänge med 
någon annan (ej förälder) som står barnet särskilt nära 

6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

12 Förpröva/utreda barns umgänge med närstående 6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

13 
 

Fatta beslut om vissa åtgärder utan vårdnadshavarnas 
samtycke  

6 kap 13a § FB Socialutskott   

14 Lämna upplysningar till domstol samt verkställa 
utredningar 

6 kap 19 och 20 §§ FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
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6 § Personutredning i 
Brottsmål 

Enhetschef Familjerätten 

15 Avge yttrande angående umgängesstöd 6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

16 Bifalla, avslå och ta beslut om upphörande av bistånd i 
form av kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

17 A. Fastställa arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktpersoner och umgängesstödjare, enligt SKR:s 
riktlinjer 

B. Fastställa arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktpersoner och umgängesstödjare, utöver 
riktlinjer  

3 kap 6b § SoL A. Familjerättssekreterare 
B. Metodhandledare eller 

enhetschef  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Anmälningar och underrättelser till annan myndighet  
18 Ändrad utbetalning av barnbidrag   16 kap 18 § SFB Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef  

 

19 Underrättelse till Försäkringskassan om att ett barn som 
uppbär barnbidrag och/eller underhållsstöd placeras i 
familjehem eller HVB-hem respektive återflyttas tillbaks till 
boförälder  
 

16 kap 18 § SFB 
18 kap 19 § SFB 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

20 
 

Anmälan till Försäkringskassan om att nämnden ska 
uppbära en del av sjukpenning för den som bereds vård i 
HB-hem eller familjehem enligt SoL som ger vård och 
behandling 

106 kap 13 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

Samarbetssamtal  
21 Att genomföra domstolens beslut om samarbetssamtal  6 kap 18 § FB Familjerättssekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
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Placering av barn över nationsgränserna  
22 
 

Godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i 
Sverige  

6 kap 11a § SoL Socialutskott  
 

 

23 
 

Placera ett barn i ett annat land 6 kap 11b § SoL Socialutskott   

Adoptioner  
24 Medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i 

syfte att adoptera det 
6 kap 12 § SoL 
10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 

Socialutskott   

25 
 

Återkallelse av medgivande till adoption 6 kap 12 § SoL 
10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 
 

Socialutskott  

26 Nämndens samtycke till fortsatt adoptionsförfarande vid 
samtycke  

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

27 Nämndens samtycke vid fortsatt adoptionsförfarande vid 
ej samtycke 

6 kap 12 § SoL 
10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 

Socialutskott  

28 Lämna adoptionsutredning till domstol  4 kap 14 § FB Familjerättssekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  
 

 

29 Att utse handläggare till att genomföra en 
adoptionsutredning 

4 kap 14 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  
 

 

3. Ärendehandläggning vuxna  
 
1 
 

Förhandsbedömning om utredning ska inledas eller ej  11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Ansökan av part måste alltid utredas  
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2 Beslut att avvisa/avskriva ärende  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Ex: Vid återtagen ansökan vid utebliven 
medverkan  

3 Bifalla/avslå och upphörande av bistånd i form av 
kontaktperson/upphörande av bistånd  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

4 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson 

 Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

SKR:s cirkulär  

5 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av interna 
öppenvårdsinsatser 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

6 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av extern 
öppenvård 

 Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

 

7 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av 
jourlägenhet/ träningslägenhet  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

Delegation för socialsekreterare sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

8 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av 
boendesocial insats med andrahandskontrakt / 
Kaptensgatan  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

Delegation för socialsekreterare gäller 
omprövning av bistånd i form av fortsatt boende  

9 Bifalla, avslå och/eller upphörande av bistånd åt vuxen i 
form av vård, placering och omplacering i familjehem/hem 
för vård och boende 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 



   DELEGATIONSORDNING  

 

 

26 
 

10 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av övriga 
interna boendeformer 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

 

11 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av externa 
boendeformer  

4 kap 1 § SoL  Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

Återkrav av kostnader, avgifter  
12 Beslut om eftergift av avgift enligt 8 kap 1 § första stycket 

SoL 
9 kap 4 § SoL  Metodhandledare 

Enhetschef   
Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

 

Ersättningar för uppehälle för vuxna  
13 Beslut om att ta ut ersättning (avgift) för uppehälle vid 

vård i familjehem eller i hem för vård och 
boende/öppenvård eller andra biståndsbedömda boenden  

8 kap 1 § 1 st SoL 
6 kap 1 § SoF 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Överflyttning till och mottagande av ärenden från annan kommun  
14 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till 

annan socialnämnd  
16 kap 1 § SoL Enhetschef 

Verksamhetschef  
 

15 Beslut om att ta alternativt inte ta emot ärende från annan 
socialnämnd  

16 kap 1 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

16 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 
annan socialnämnd  

16 kap 1 § 3 st SoL  Socialutskott   

17 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 
annan nämnd när Socialutskottets beslut inte kan avvaktas 

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

3.A. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)  
1 Beslut om att inleda/ej inleda utredning 7 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 

Metodhandledare 
Enhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  
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Verksamhetschef 

2 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

3 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande  13 § LVM Socialutskott   

4 Beslut om omedelbart omhändertagande då 
Socialutskottets beslut ej kan avvaktas 

13 § LVM Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

5 Beslut om att medelbart omhändertagande ska upphöra  18 b § LVM  Socialutskott  
 

 

6 
 
 
 
 

Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
när utskottets beslut inte kan avvaktas  

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

7 
 

Ansökan om vård enligt LVM 11 § LVM Socialutskott   

8 Beslut om att begära polishandräckning för att föra person 
till läkarundersökning  

45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

     

9 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse till 
vårdinstitution 

45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 
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4. Lex Sarah, Lex Maria, Lex Maja 
 

1 Utredning, bedömning och beslut om ej missförhållande, 
påtaglig risk för missförhållande och missförhållande inom 
individ- och familjeomsorgen  

14 kap 6 § SoL Socialt ansvarig samordnare SAS 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

2 Utredning och bedömning om ej missförhållande, påtaglig 
risk för missförhållande och missförhållande inom individ- 
och familjeomsorgen  
 

14 kap 6 § SoL Verksamhetsutvecklare   

3 Anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg om 
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande  
 

14 kap 7 § SoL Individ- och familjeomsorgs-
nämnden  

 

4 Anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg om 
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande, då nämnden beslut inte kan avvaktas  

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  
 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

5 Beslut om anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg 
av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, 
behandling eller undersökning  
 

6 kap 4 § LYHS Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  

 

6 Beslut om anmälan vid olyckor och tillbud till tillverkare, 
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen  

Lagen om medicin-
tekniska produkter 
SOFS 2001:12  

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  

 

7 Informera kontrollmyndighet för djurskydd eller 
polismyndighet om att ett djur vanvårdas 

SFS 2018:1194 
(Lex Maja)  

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
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5. Överklaganden, yttranden mm  
 

Överklaganden av och yttrande i ärenden enligt FL, SoL, LVU och LVM  
1 Beslut om yttrande till Förvaltningsrätten och i 

förekommande fall Kammarrätt/Högsta förvaltnings-
domstol över enskilds överklagande av nämndens beslut 
om hur vården av den unge ska ordnas eller vad hon eller 
han ska vistas under vårdtiden enligt 11 § LVU med 
yrkande att rätten med fastställande av nämndens beslut 
lämnar överklagandet utan bifall  
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott Beslut om att avge yttrande gäller då 
Socialutskottets beslut inte kan inväntas;  
ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande 

2 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekommande fall till 
Kammarrätt/Högsta förvaltningsdomstol över enskilds 
överklagande av nämndens beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt LVU med yrkande att 
rätten med fastställande av nämndens beslut lämnar 
överklagandet utan bifall  
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

3 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekommande fall till 
Kammarrätt/Högsta förvaltningsdomstol över enskilds 
överklagande av nämndens beslut om fortsatt vård enligt  
2 eller 3 §§ LVU eller förebyggande insats enligt 22 § LVU 
med yrkande att rätten med fastställande av nämndens 
beslutar lämnar överklagandet utan bifall  

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

4 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekommande fall 
Kammarrätt/högsta förvaltningsdomstol över enskilds 
överklagande av nämndens beslut om fortsatt 
flyttningsförbud enligt LVU med yrkande att rätten med 
fastställande av nämndens beslut lämnar överklagandet 
utan bifall  
 
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   
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Yttrande till myndighet / domstol  
5 
 

Beslut att ompröva alternativt inte ompröva ett beslut  37-39 §§ FL Delegat i ursprungsbeslut  

6 Rättelse av beslut, delegat i ursprungsbeslut  36 § FL Enhetschef  
Verksamhetschef  

Att avge yttrande gäller då Socialutskott/ 
Nämnds beslut inte kan inväntas;  ordförande, 
vice ordförande, 2:e vice ordförande 

7 Beslut att avvisa överklaganden som har kommit in för 
sent 

45 § FL Delegat i ursprungsbeslut  
Enhetschef 

 

8 Yttrande till Förvaltningsdomstol i överklagade ärenden Lagrum i ursprungs-
beslut 

Delegat i ursprungsbeslut 
Enhetschef 

 

9 Överklaga och i förekommande fall begära inhibition av 
beslut  

42 § FL 
48 § FL 

Delegat i ursprungsbeslut  
Enhetschef 

 

10 Överklaga Migrationsverkets beslut gällande statlig 
ersättning samt yttrande  

29a § Förordningen 
om statlig ersättning 
 

Enhetschef   

Yttrande till allmän domstol enligt Brottsbalken  
11 Yttrande till domstol i brottsmål om den som är under 21 

år begått brott och kan bli föremål för vård eller åtgärd 
enligt socialtjänstlagen eller enligt LVU  

32 kap 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

12 Yttrande till domstol när den som begått brott kan bli 
föremål för vård enligt LVM  

31 kap 2 § BrB Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Yttrande till åklagarmyndigheten mm  
13 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning för den som varit 

misstänkt för brott och som varit föremål för vård enligt 
LVM 
 

46 § LVM Enhetschef  
Verksamhetschef  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

14 Lämna upplysningar och/eller förslag på åtgärder till 
domstol, åklagare och frivårdsmyndighet  

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottsmål 

Socialassistent 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Socialassistentens delegation gäller att lämna 
upplysningar  

15 Yttrande till passmyndighet om utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens samtycke 

11 § Passlagen Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  
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16 
 
 

Yttrande till tingsrätt avseende god man eller förvaltare 11 kap 16 § FB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Anmälan enligt Socialtjänstförordningen  
17 Anmälan till överförmyndare om:  

1. Behov av god man eller förvaltare enligt FB 
2. Att behov av god man eller förvaltare inte längre 

föreligger 
3. Behov av förvaltning av underårigs egendom  

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

18 Begäran till domstol om behov av åtgärd i fråga om 
vårdnad, förmyndarskap eller av målsägandebiträde för 
underårig  

5 kap 2 1 SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Yttrande Lagen om personnamn  
19 Yttrande till domstol i namnärenden  44-45 §§ Lagen om 

personnamn  
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätt  

 

Yttrande till IVO över ej verkställda beslut  
20 
 

Yttrande över ej verkställda beslut 16 kap 6f § SoL Enhetschef   

Anmälningar till polismyndighet  
23 Anmälan till polis angående vissa brott mot underårig samt 

vissa grövre brott  
10 kap 21-23 §§ OSL Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef  
 

 

24 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna 
verksamheten  

12 kap 10 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Lagen om förordningen om offentligt biträde  
25 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 st 3 § Lagen om 

offentligt biträde 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

26 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över kostnadsberäkning 

3 § Lagen om 
offentligt biträde och 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
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7 § Förordningen om 
offentligt biträde  

Smittskyddslagen  
27  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare  6 kap 9 § 

Smittskyddslagen  
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
 

 

28 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen  6 kap 12 § 
Smittskyddslagen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

  

Centrala studiestödsnämnden  
29 Rätt att ansöka hos Centrala studiestödsnämnden att 

studiehjälp för en omyndig studerande betalas ut till 
nämnden  

2 kap 33 § 
Studiestöds-
förordningen 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Ombud 
30 Beslut att avvisa ombud 14 § FL Metodhandledare 

Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Jäv 
31 Rätt att pröva och avgöra jävsinvändning mot handläggare, 

som beslutar i individärenden  
 

6 kap 30 § KL  Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Tillsynsärenden  
32 Underrättelse och utlämnande av begärd information till 

IVO 
13 kap 5 § SoL Socialassistent 

Socialsekreterare  
Gäller individärenden  

33 Yttrande till IVO, JO och DO  13 kap 5 § SoL Socialutskott Gäller individärenden 
Anmäls till nämnd  
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

34 Yttrande till IVO, JO och DO när socialutskottets beslut 
inte kan inväntas 

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

35 Yttrande till tillsynsmyndighet (inte individärenden)  Enhetschef I samråd med verksamhetschef  
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Körkortsärenden  
36 Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden  3 kap 8 § och  

5 kap 2 § 
Körkortsförordningen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Vapenlagen  
37 Yttranden i ärenden rörande Vapenlagen, polismyndighet  RPSFS Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

 

     

Yttrande till Hemvärnet  
38 Avge yttrande  5 § Hemvärns-

förordningen 
1997:146 

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
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Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna Redovisning av ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 31.e mars 2021.     

Ärendet i sin helhet 

Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan fjärde kvartalet 2020. Föregående 

kvartal rapporterades sex ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras fjorton. 

Tretton avser insatser inom området barn och unga medan en insats avser 

området vuxen/unga vuxna. Av insatserna inom barn och unga-området gäller 

tre kontaktperson, fyra kontaktfamilj, ett familjehem och fem öppenvård. 8 

flickor och 5 pojkar berörs. Inom vuxen/unga vuxna-området är det en man 

vars beviljade boendesociala insats med andrahandskontrakt inte verkställts. 

 

Analys 

Då det gäller insatserna kontaktfamilj, kontaktpersonen och familjehem, som i 

grunden bygger på ett samhälleligt engagemang hos medborgarna, pågår ett 

omfattande och kontinuerligt arbete att rekrytera och utreda nya 

uppdragstagare. Det är dock generellt sett svårt att hitta nya uppdragstagare 

som är lämpliga utifrån barnens behov, särskilt om det finns specifika behov. 

Matchningen är viktig för att insatsen ska fungera bra över tid, men det kan ta 

tid att hitta lämpliga uppdragstagare, varpå verkställigheten av beviljade insatser 

kan dröja.  

 

Gällande öppenvård och boendesocial insats med andrahandskontrakt, så har 

verkställigheten försenats av olika anledningar eller så har personerna i fråga 

tackat nej av annan förekommen anledning. Detta har medfört att beslut inte 

varit möjligt eller lämpligt att verkställa. Samtliga insatser gällande öppenvården 

har nu verkställts.  

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport kvartal 1 2021                 

Samverkan 

Ärendet har, 2021-05-12, samverkats med de fackliga organisationerna.  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamsson 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se


 

 

 
 
 
 

Maria Svensson 
Handläggare 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2021 
 

Nämnd 
Inga ej verk-
ställda beslut 

Ej verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar se-
dan beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga  1 Kontaktfamilj 932 K 

  1 Kontaktfamilj 470 M 

  1 Kontaktfamilj 470 M 

  1 Kontaktfamilj 470 M 

  1 Kontaktperson  188 M 

  1 Kontaktperson 120 M 

  1 Kontaktperson 108 K 

  1 Familjehem 105 K 

  
1 

Extern öppen-
vård 

143 K 

  
1 

Intern öppen-
vård 

121 K 

  
1 

Intern öppen-
vård 

101 K 

  
1 

Intern öppen-
vård 

93 K 

  
1 

Intern öppen-
vård 

93 K 

IFO Vuxen/Unga 
Vuxna 

 

1 

Boendesocial 
insats med 
andrahands-
kontrakt 

100 M 
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Sammanställning  
Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan fjärde kvartalet 2020. Föregående kvartal rapporte-
rades sex ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras fjorton. Tretton avser insatser inom 
området barn och unga medan en insats avser området vuxen/unga vuxna. Av insatserna 
inom barn och unga-området gäller tre kontaktperson, fyra kontaktfamilj, ett familjehem och 
fem öppenvård. 8 flickor och 5 pojkar berörs. Inom vuxen/unga vuxna-området är det en 
man vars beviljade boendesociala insats med andrahandskontrakt inte verkställts. 

 
 
Kontaktfamilj 
Beslutet med längst väntetid, 932 dagar, gäller ett tidigare familjehemsplacerat barn, vilket nu 
övergått till en vårdnadsöverflyttning. Detta barn har väntat i drygt två och ett halvt år på att 
få en kontaktfamilj. Det har av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig kontaktfamilj; 
både föreslagen kontaktfamilj samt barnets vårdnadshavare har tackat nej vid flera tillfällen. 
Efter en nyligen genomförd utredning gällande barnets behov av insats så kommer man nu in-
tensifiera arbetet med att söka efter någon resurs i familjens egna nätverk. Extern öppenvård 
genom ett nätverkslag i en grannkommun har beviljats för att stödja och genomföra detta ar-
bete.  
 
Gällande de tre kontaktfamiljsinsatserna med 470 dagar så gäller det barn inom en och samma 
familj. Familjehemsenheten letar efter lämplig uppdragstagarare som matchar, men har inte 
funnit några lämpliga alternativ hittills. Det är svårare att hitta en matchning då det är flera sys-
kon i samma familj. När det gäller dessa tre syskon söker familjehemsenheten numera tre olika 
kontaktfamiljer för att underlätta matchningen. Till ett av de yngsta syskonen har man hittat 
en tilltänkt kontaktfamilj och utredning pågår.  
 

 
Kontaktperson 
I ett av de ej verkställda besluten av kontaktperson har matchning med en lämplig kontaktper-
son gjorts och ett första mötet har bokats in. Insatsen kan därmed förhoppningsvis snart verk-
ställas. 

 
I ett annat av besluten gäller det en pojke med särskilda behov som kräver en särskilt god 
matchning av uppdragstagare. Familjehemsenheten har funnit en tilltänkt kontaktperson och 
vårdnadshavaren ska återkomma besked. Om familjen är positiv kommer insatsen verkställas. 
 
 
Familjehem  
När det gäller bifallsbeslut gällande placering utom det egna hemmet, i familjehem, har famil-
jehemsenheten sökt familjehem utan resultat. Flickan har ett socialt nedbrytande beteende, 
som gör att matchningen varit svår. På grund av omständigheter i ärendet har flickan placerats 
på HVB. Ställningstagande ska göras kring vilken placeringsform som är bäst lämpad för 
flickan. Familjehemsenheten söker fortsatt lämpligt familjehem. 
 
 
Öppenvård 
Den flicka, vars beslut om familjehem inte verkställts i analysen ovan, har även ett beslut om 
extern öppenvård. Tyvärr har det dröjt innan den externa öppenvården har kunnat påbörjas, 
men arbetet är nu igång.  

 
I ett av ärendena gällande intern öppenvård är orsaken till fördröjning av verkställighet att för-
äldrarna önskar att invänta beslut från familjerätten avseende boende och umgänge innan in-
satsen påbörjas. Insatsen påbörjas under första halvan av april. 
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För de familjer som väntat några månader, 121 respektive 93 dagar, på uppstart av den interna 
öppenvården har båda insatserna nu startats upp, dock dröjde det strax över tre månader in-
nan uppstarten kunde ske. 

 
 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt 
Berörd man bor sedan mars 2020 på det nyktra och drogfria akutboendet Klintesväng, där han 
har tillgång till både boende och personal dygnet runt. Mannen har blivit erbjuden insats, men 
har då inte känt sig redo att bo på egen hand i boende i boendesocial insats med andrahands-
kontrakt. I avvaktan på att han ska känna sig mer stabil i sitt mående och till dess att beslut om 
boendesocial insats kan verkställas så kommer han att få bo kvar på det nyktra och drogfria 
boendet Klintesväng. 
 
Därmed får det anses att nämnden gjort vad som kan krävas för att verkställa beslutet då man-
nen själv valt att avvakta med beviljad insats, samt att han har sitt behov av boende tillgodo-
sett i avvaktan på att beviljad insats kan verkställas. 
 
 
Analys 
Då det gäller insatserna kontaktfamilj, kontaktpersonen och familjehem, som i grunden bygger 
på ett samhälleligt engagemang hos medborgarna, pågår ett omfattande och kontinuerligt ar-
bete att rekrytera och utreda nya uppdragstagare. Det är dock generellt sett svårt att hitta nya 
uppdragstagare som är lämpliga utifrån barnens behov, särskilt om det finns specifika behov. 
Matchningen är viktig för att insatsen ska fungera bra över tid, men det kan ta tid att hitta 
lämpliga uppdragstagare, varpå verkställigheten av beviljade insatser kan dröja.  
 
Gällande öppenvård och boendesocial insats med andrahandskontrakt, så har verkställigheten 
försenats av olika anledningar eller så har personerna i fråga tackat nej av annan förekommen 
anledning. Detta har medfört att beslut inte varit möjligt eller lämpligt att verkställa. Samtliga 
insatser gällande öppenvården har nu verkställts. 
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Datum 

2021-05-18 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00043 1.2.3.25 
 

  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2021, nämndens rapport 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga rapporten till 

handlingarna samt att översända denna till kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Nämnden har inga uppdrag som inte finns med i budget. Utifrån detta finns 

inget att rapportera.  

                            

Samverkan 

Ärendet har 2021-05-12 informerats de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Datum 

2021-05-18 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00030 1.2.3.0 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till 

revidering av Visionen för Borås med inlämnande av synpunkter och förslag till 

tillägg.   

Ärendet i sin helhet 

Visionen Borås 2025 som togs fram 2012, har nu reviderats och en 

remissupplaga har tagits fram för utskick till remissinstanser. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden är en av dessa remissinstanser.  

Sammanfattningsvis anser nämnden att budskap och innehåll i den reviderade 

visionen är bra och är en utveckling av den tidigare texten i Visionen Borås 

2025. Det är bra att inte ha med en tidsgräns i det nya reviderade förslaget till 

Vision utan att revidera när det finns behov av detta. Nämnden har dock 

synpunkter särskilt på vissa visionsområden där nämnden gärna ser 

förändringar och i vissa fall tillägg till såväl budskap som text under 

visionsområdet. Synpunkterna till de olika delarna av remissupplagan 

framkommer nedan. 

 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen Det är bra att i inledningen tydligt uttala att en 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är 

grunden för val och beslut. Nämnden ser även 

positivt på att det uttrycks att ”visionen är vår” som 

tydliggör att den är till för alla som bor i, arbetar i 

eller behöver staden för omsorg, stöd eller service. 

Här har nämnden inga övriga synpunkter utan anser 

att detta är en bra koncis inledning. 

Visionsområde 1: Människor 

möts i Borås 

 

Det är positivt att lyfta fram att det ska finnas platser 

för alla att mötas och där man tar tillvara varandras 

erfarenheter. Vi kan dock se att det vore ett värde 

att i detta visionsområde ha med ordet ”olikheter”.  

T.ex. Möten berikas av olika erfarenheter och 

olikhet. Detta utifrån att det kan få fler av Borås 
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stads medborgare att känna igen att Visionen även 

talar till dem. 

Visionsområde 2: 

Möjligheter och mod att 

utvecklas 

 

 

Det är positivt att visionen tar avstamp i människors 

egen kraft och egna resurser. En synpunkt är att  

det kan finnas skäl att utöver att bekräfta och ta 

tillvara även i texten få med möjligheten att få stöd 

och kompensation där kraften och resurserna 

brister. För att synliggöra och bekräfta medborgare 

med funktionshinder, sjukdom och social 

problematik kan det vara viktigt att visionen 

uttrycker önskan att stödja där behov finns för att 

kunna utvecklas. 

Visionsområde 3: Ett 

vardagsnära Borås  

 

Positivt att den reviderade Visionen lyfter behovet 

av service, möjligheten till fritidsaktiviteter och även 

anpassning efter invånarnas behov i våra 

bostadsområden. En synpunkt är att nämnden ser 

det värdefullt att utöver att nämna att det ska finnas 

ett utbud av bostäder för olika åldrar och 

familjesituationer även uttrycka att det ska finnas ett 

utbud av bostäder som passar olika personers 

livssituation och ekonomiska situation.  

Visionsområde 4: Omsorg 

om miljön och varandra  

 

Utveckla gärna texten som handlar om den socialt 

hållbara dimensionen i visionsområde 4. Ekologisk 

hållbarhet är mer utvecklat i området, vilket är bra 

och förtydligande. På samma sätt bör även området 

social hållbarhet utvecklas i texten. Budskap såsom 

”en stad som rymmer alla” eller ” en stad där alla 

har möjlighet och villkor som ger möjlighet att vara 

aktiva i samhället” skulle förmedla en inriktning mot 

en socialt hållande och hållbar stad. Frågan är om  

målbilden i Socialt Hållbart Borås borde finns invävd 

i visionen tex.” Staden som stärker förutsättningarna 

för jämlika livsvillkor” 

Ingen tidshorisont, istället 

revideras visionen 

kontinuerligt vid behov 

Nämnden ser positivt på detta förslag. 

Övriga synpunkter:  

 

 

               

Beslutsunderlag 

Remiss: Revidering Visionen Borås 2025                                
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Samverkan 

Ärendet har 2021-05-12 informerats de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Ernad Suntic  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Information till remissupplagan: Borås vision 

 
Datum 
2021-03-08 
 
 

Sammanfattning 
Ni har nu fått remissupplagan av Borås vision. Det är en revidering av visionen 
Borås 2025, som togs fram år 2012.  

Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision. 
Dokumentet bör ses som bakgrundsinformation till er som lämnar synpunkter 
på remissupplagan.  

Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020. 
Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 
invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har 
varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att 
göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de 
förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan.  

Remissupplagan av visionen lämnas nu över till ett antal remissinstanser. 
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 Maj. Därefter beaktas 
inkomna synpunkter inför Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut 
i augusti respektive september 2021. 

Kontakt: 
Maja Karlsson, Projektledare  
maja.karlsson@boras.se / 073-432 89 52  
  

mailto:maja.karlsson@boras.se
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Bakgrund  
Borås vision 2025 har varit Borås ledstjärna sedan 2012. Visionen är vårt 
framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. 
Visionen uppdateras vart fjärde år om det finns behov av förändringar.  

Utvärdering visionen Borås 2025 
Sedan visionen antogs 2012 har det hänt mycket i Borås, här nedanför listas 
några exempel. Även om en del av aktiviteterna hade blivit verklighet utan 
visionen, har visionen på många sätt bidragit med kraft och en gemensam 
riktning i Borås utveckling. 

Nya och växande mötesplatser:  
På knappt tio år har vi etablerat en mängd olika mötesplatser, bland annat 
renoverat och invigt Borås Kongress (2018). Träffpunkt Simonsland har haft 
över en miljon besök sedan invigningen 2014. Textile Fashion Center, som 
också invigdes 2014, har stärkt sin betydelse som ett ledande centrum för 
hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. 

Övriga mötesplatser som har öppnat under de senaste åren är Norrbyhuset, 
Hässlehuset, och Medborgarlabbet på Sjöbo. Föreningslivet bidrar med att fylla 
mötesplatserna med spännande aktiviteter. 

Hållbarhet är utvecklingens kärna  
2019 invigdes en av Europas modernaste miljöanläggningar, Energi- och 
miljöcenter, på Sobacken som ett steg mot målet att göra Borås till en 
fossilbränslefri stad. Energi- och miljöcenter är både ett kraftvärmeverk och 
avloppsreningsverk. 

I Borås effektiveras energianvändningen och användningen av förnybar energi. 
Viskaforshem AB, AB bostäder i Borås, Fristadbostäder AB och Borås Energi 
och Miljö AB har installerat solenergi. 

Vi har börjat rena Viskan från svunna epokers miljöpåverkan. 

Det har blivit enklare att åka kollektivt I Borås. 2014 byggdes cykelgaraget vid 
järnvägsstationen och tio mobila cykelställ med cykelpumpar köptes in och 
placerades ut i staden. För att öka framkomligheten har bland annat 
bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus byggts om. 

2019 började Västtrafik köra elbussar i Borås, ett första steg för att uppnå målet 
om en buller- och utsläppsfri stadstrafik. 

Borås invånare, näringsliv och organisationer är engagerade i stadens 
miljöarbete. I samverkan arrangeras årligen Kretsloppsveckan, en vecka med 
fokus på hållbarhetsfrågor och aktiviteter. 

Borås har blivit utsedd till Årets Håll Sverige rent-kommun fem år i rad: 2015, 
2016, 2017, 2018 och 2019. 
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Företagande och samverkan får Borås att växa 
Ny etablering kräver ny mark, och de senaste åren har vi sålt cirka 400 000 
kvadratmeter industrimark årligen, samtidigt som vi jobbar hårt med att i 
samverkan med näringslivet skapa hållbara logistiklösningar, både från 
Göteborgs hamn och för en bättre innerstad i Borås. Denna tillväxt i 
samverkan har de senaste åren skapat fler än 500 jobb varje år. 

Naturen väntar runt hörnet 
Miltals med vandringsleder och löp- och skidspår håller Borås och boråsarna i 
form. Vi har samlat dem alla i Friluftsguiden tillsammans med badplatser och 
fiskesjöar och annat. Här finns förstås också våra tillgänglighetsanpassade spår 
utmärkta. 

Alldeles nyligen utökades naturreservatet Rya åsar till hela 550 hektar, eller 550 
000 kvadratmeter. Storsjön är ett nytt naturreservat bildat 2014, 
tillgänglighetsanpassat så att även de med rullstol, rollator eller barnvagn kan 
promenera i naturen. 

Ett Borås för de unga 
I Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga i alla åldrar. Borås utsågs till 
Årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer – men vi har 
också byggt många förskolor och etablerat familjecentraler för stärkt 
integration. Våra skolbarn är engagerade i allt från Grön flagg, 
lärandeprogrammet om hållbarhet, till stadsbyggnad, nu senast om 
framtidsstadsdelen Gässlösa. 

Sedan 2019 arbetar en koordinator med att utveckla samarbetet mellan skola 
och näringsliv för att cirka 1000 boråselever i årskurs 8 och 9 ska få bra prao-
platser. 

Genom samverkan med näringslivet får elever i årskurs 8 lära sig mer om 
entreprenörskap och privatekonomi, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen, 
Swedbank och UF. 

Näringslivet i samarbete med gymnasieskolan har möjliggjort APL-platser 
ibland annat Zambia, Kina, Japan och Spanien. 

I Borås erbjuds ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn. Badresor till 
Sjömarken, bokbussen på besök i bostadsområdena och Barnkoloni i Espevik 
är några exempel. 

I dag får 13 000 studenter sin utbildning vid Högskolan i Borås. Sedan 2019 har 
vi en av landets polisutbildningar. 

Fler centrala bostäder  
I centrala Borås byggs allt fler bostäder. En förtätad stad är en tryggare stad, 
med fler människor i rörelse och fler butiker och andra verksamheter i centrum. 
Nyligen togs första spadtaget till kvarteret Björnflokan, ett av de senaste 
spännande bostadsprojekten i centrala Borås. Och nere på Eko-platsen byggs 
gamla Posthuset på med fler bostäder. 
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Levande landsbygd 
Vår landsbygd hålls levande med invånarnas initiativkraft, där ortsråden spelar 
en avgörande roll jämsides med lokal företagsamhet och ideella krafter. 
Fiberföreningar över hela Borås har sett till att landsbygden har fått bredband. 
85 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Nu har fler hushåll i 
kommunen bredbandsuppkoppling. 

2018 och 2019 fick Borås Stad EU-medel för att via projektet Leader Sjuhärad 
utveckla det lokala arbetet i serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och 
Sandared. Arbetet har fortsatt under 2020. 

Idrottsarrangemang och konst för alla. 
Street art-festivalen No limit arrangerades 2020 för fjärde gången, den här 
gången på Norrby. Jubileumsåret 2021 blir Skulpturbiennalen en bredare 
Konstbiennal. 

Borås har också fått äran att vara värd för flera stora idrottsarrangemang, bland 
annat SM-veckan sommaren 2015, O-ringen 2015 och U20-EM i friidrott 2019.  
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Utgångspunkter Revidering Borås vision 2025 
I arbetet med revideringen av visionen Borås 2025 har det funnits några 
utgångspunkter. Dessa formades efter ett arbetsmöte med 
Kommunalrådsberedningen och beslutades om av Kommunstyrelsen. 

• Hållbarhet: Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet utifrån de 
tre hållbarhetsdimensionerna; social-ekonomisk-och ekologisk 
hållbarhet. 

• Berättandeform: Visionen är skriven i berättandeform och kompletterad 
med strategiska målområden. 

• Hela Borås vision: Visionen ska gälla för alla som bor, verkar och möts i 
Borås. Den nuvarande visionen har inte fått den genomslagskraft som 
förväntades över intressentgruppsgränser. Revideringsarbetet fokuserar 
därför på att stärka visionens förankring, uppföljning samt på att nå ut 
med visionen till fler.  

Målgrupper: 
Visionens målgrupper är alla som bor, verkar och möts i Borås: 

• Invånare 

• Näringsliv 

• Föreningsliv 

• Akademi  

• Förtroendevalda  

Uppdrag:  
Revideringsarbetets uppdrag är att revidera visionen utifrån inkomna 
synpunkter samt att stärka visionens förankring och uppföljning. 

Genomförandet 
Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i 
Borås samlats in. Här nedanför beskrivs hur det gjorts.  

Invånarna:  

• 131 personer har lämnat synpunkter via en webbenkät.  

• Kommunikation i Borås Stads sociala medier med uppmaning om att 
lämna synpunkter. 

• Uppmaning att lämna synpunkter via Borås TME:s adventskalender.   

• Förslagslådor och idéplank på stadens alla mötesplatser, bibliotek och 
öppna ungdomsverksamheter. 

• Bussreklam, annonsering i BT samt eurosize-affischer på stan.  

• Artikel i Borås Tidning om visionsarbetet. 
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• Elever som läser samhällsorientering har svarat på webbenkäten. 
Arbetslivsförvaltningen har översatt enkäterna samt elevernas svar, för 
att eleverna ska få möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt.  

Barn och ungas perspektiv:  

• Unga kommunutvecklare  

• Barn i förskolan har som en del av Barnrättsveckan 2020 målat 
teckningar som visar vad de vill att Borås ska bli i framtiden. 
Pedagogerna har tolkat teckningarna.   

• Synpunkter från stadens högstadieelevråd. 

Näringslivet/ företagare: 

• Ett dialogtillfälle för större företagsorganisationer. 

• Dialog och synpunkter från Borås näringslivsstyrelse.  

• Två dialogtillfällen för företagare i Borås, alla företagare som är anslutna 
till näringslivsenheten bjöds in. Omkring 30 företagare deltog. 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som företagare. 

• Artikel om visionsarbetet och uppmaning om att lämna synpunkter i 
tidningen Företagsamt. 

Föreningsliv/ civilsamhället:  

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som förening.  

• Representanter från det fria kulturlivet och ett antal kulturföreningar 
bjöds in till dialog, tre representanter deltog i dialogen.  

• En variation av föreningar som är anslutna till Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen bjöds in till två dialoger, omkring 45 
föreningsrepresentanter deltog på de olika dialogtillfällena. 

Ortsråd:  

• Utskick med möjlighet att lämna synpunkter har skickats till alla ortsråd. 

• Dialog med Sandaredsbygdens ortsråd och Fristadbygdens ortsråd. 

• Dialog för alla ortsråd där en sammanställning av synpunkterna från 
serviceorterna presenterades och där fler synpunkter kunde lämnas. 
Representanter från följande områden deltog: Borgstena, Bredared, 
Vänga, Fristad, Viskafors, Sjömarken och Sandared.  

Pensionärsråd och funktionshinderråd:  

• Alla funktionshinderråd bjöds in till att delta på en dialog.  

• Presentation för det centrala funktionshinderrådet med uppmaning om 
att bidra med synpunkter. 



Borås Stad 
Datum 
2021-03-08 

  
  

Sida 
7(14) 

 

 

• Presentation för det centrala pensionärsrådet med uppmaning om att 
bidra med synpunkter. 

• Alla pensionärsråd bjöds in till att delta i en dialog. Representanter från 
några av de olika råden deltog.  

Akademin:  

• Inbjudan till dialog och information om möjlighet att lämna synpunkter 
har gått ut via ping-pong till alla elever på Högskolan i Borås.  

• Dialogtillfälle för representanter från Studentkåren. 

• Dialogtillfälle för Högskolan i Borås Kvalitets-och ledningsråd. 

Medarbetare Borås Stad:  

• Dialog med medarbetare i Borås Stad, öppen inbjudan via stadens 
intranät. Omkring 30 medarbetare deltog.  

• Dialog med koncernledningen, består av förvaltnings-och bolagschefer.  
• Dialog med Borås Stads Mänskliga rättighetsnätverk om visionen 

utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv.  
• Dialog om visionen på Stadsledningskansliet stormöte. 

Förtroendevalda: 

• Inledande dialog med Kommunalrådsberedningen, för att forma 
utgångspunkterna i arbetet. 

• Beslut i Kommunstyrelsen om arbetsformen. 

• Enkät med möjlighet att lämna synpunkter till alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige, med en uppmaning om att enkäten besvaras på 
partiernas gruppmöten. Presentationer om visionsarbetet har hållits för 
de partier som önskat. 

• Avstämningsmöte med Kommunalrådsberedningen. 
Kommunalrådsberedningen önskade mer politisk involvering och 
arbetsmöten med kommunalråd och gruppledare.  

• Information om revideringsarbetet för Kommunstyrelsen. 

• Tre arbetsmöten med kommunalråd & gruppledare med syfte att forma 
visionen utifrån inkomna synpunkter. 

Alla synpunkter har sammanställts. De frågor som i huvudsak diskuterats i 
dialog med intressentgrupperna är:  

• Vad ska Borås bli i framtiden?   

• Hur vill du bidra till att visionen blir till verklighet?  

• Vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont? 
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Sammanställning av synpunkter 
Synpunkterna som kommit in från intressentgrupperna har sammanställs 
kontinuerligt och en sammanfattning har publicerats på boras.se/vision. 
Synpunkterna har sammanställts utifrån olika rubriksättningar för att de ska bli 
enklare att läsa. De synpunkter som har varit likadana/liknande har parats ihop 
och räknats i antal.  

Följande ordmoln är sammanfattningar av inkomna synpunkter. Vid intresse 
för en fullständig sammanställning av inkomna synpunkter, kontakta Maja 
Karlsson.  

Invånare: 

 

Barn & unga:  
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Föreningsliv: 

 
Ortsråden:  
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 Näringsliv:  

 

Medarbetare Borås Stad:  
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Om remissupplagan  
Alla inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för 
revideringsarbetet. En politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och 
gruppledare har med stöd av tjänstepersoner och projektorganisationen för 
arbetet med revideringen skapat remissupplagan.  

Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås 
valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 
framtidsambitioner.  

De inkomna synpunkter som inte hittas direkt formulerade i remissupplagan 
kommer omhändertas inom det fortsatta arbetet med visionen genom att 
skickas till berörda förvaltningar i Borås Stad.  

Här listas en sammanfattning av de övergripande förändringar som gjorts i 
arbetet med att revidera Borås 2025. Dessa förändringar har resulterat i 
remissupplagan av Borås nya vision:  

Nytt format 
Den nuvarande visionen består av en inledande text som är kompletterad med 
målområden. Upplevelsen är att den nuvarande visionens målområden är mer 
kända än den inledande texten och att den inledande texten har glömts bort. I 
den reviderade visionen föreslås därför målområdena få en större bäring och 
utgöra ”visionsområden”- själva visionen. Den inledande visionstexten föreslås 
bestå av information om visionens målgrupper och vara en sammanfattning av 
de föreslagna målområdena.  

Innehåll som berör alla som bor, verkar och möts i Borås 
En del innehåll i Borås 2025 berör främst Borås Stads arbete. För att tydliggöra 
att visionen berör alla som bor, verkar och möts i Borås har visst innehåll 
plockats bort. Målområdena har också formulerats om till att bestå av innehåll 
som till större grad berör visionens alla målgrupper. Med det sagt finns det 
inget särskilt målområde för barn-och unga, stadskärnan, företagare eller 
landsbygden. Det beror på att innehållet inom varje målområde i högre grad ska 
beröra alla som bor, lever och möts i Borås. 

Inga strategier  
Strategierna i Borås 2025 berör till stor omfattning Borås Stads interna arbete. 
Eftersom visionen ska tillhöra alla som bor, verkar och möts i Borås har 
strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar istället frågan om 
strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom arbetet med 
uppföljning.  

Färre målområden och en sammanfattande mening 
Färre målområden innebär att målområden i Borås 2025 har slagits ihop eller 
tagits bort. I inledningen finns en sammanfattning av visionen, här lyfts 
remissupplagans visionsområden. Förändringarna utgår från inkomna 
synpunkters önskan om en vassare vision som är enklare att komma ihåg.  
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Ingen tidshorisont 
I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället 
fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås 
Stads övriga styrdokument.  Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa 
förändringar i omvärlden. Det är därför svårt att idag veta när mindre eller 
större revideringar av visionen behöver göras. Om det inte finns en tidshorisont 
blir det ännu viktigare att arbetet följs upp för att vi ska veta om vi närmar oss 
visionen eller inte. Förslag kring hur uppföljningsarbetet kan stärkas beskrivs 
senare i dokumentet.  

Uppdaterat innehåll 
En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt enligt inkomna 
synpunkter. Det finns dock vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås 
2025 som i det reviderade remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större 
fokus i det reviderade remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela 
Borås, ett gott vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och 
möts i Borås samt hållbara val i vardagen.  
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Fortsatt arbete med visionen 
För att göra visionen levande och aktuell behöver människor som bor, verkar 
och möts i Borås känna till visionen. Vi som bor, verkar och möts i Borås 
behöver hjälpas åt med att förankra visionen, genomföra aktiviteter och följa 
upp det vi gör i visionens anda. Det fortsatta arbetet med visionen föreslås ske 
utifrån tre viktiga delar:  Informera, Aktivera och följa upp. 

 

Följa upp Informera

Aktivera

Informera: Vi hjälps åt med att informera om visionen i syfte att öka 
kännedomen om den.. Information sprids genom att vi pratar om visionen när 
människor möts, i så väl fysiska som digitala möten samt genom olika kanaler, 
nätverk, forum och event. Vi ställer oss frågan ”Hur och när kan vi prata om 
visionen i våra sammanhang?” Genom god kännedom om den och 
återkoppling om det som gjorts blir visionen en gemensam ledstjärna för vårt 
framtida Borås.  

Aktivera: När vi har kännedom om visionen blir nästa steg att fördjupa sig i 
vad visionen innebär för oss; Vad gör vi redan idag som går i visionens anda? 
Vad kan vi göra mer för att förbättra för alla som bor, lever, verkar och möts i 
Borås? Vi hjälps åt med att agera för visionen utifrån våra olika förutsättningar. 
Ju fler som agerar för att göra visionen till verklighet, desto bättre blir vårt 
framtida Borås.  

Följa upp: När vi gör insatser behöver vi veta om vi närmar oss visionen. Vad 
har vi gjort? Vilka förändringar har vi uppnått i visionens anda? Kan vi göra 
något annorlunda eller göra mer av något? När vi ser tillbaka på vad vi gjort 
vägleder det oss i vad vi tillsammans kan göra bättre för vårt framtida Borås.  

Borås Stads arbete med Borås vision 
Visionen är för Borås Stad ett internt styrdokument som Kommunfullmäktige 
fattar beslut om. Borås Stad kommer också ha en samordnande roll och skapa 
förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet med visionen genom att 
tillhandahålla informationsmaterial, sprida information och följa upp 
visionsarbetet.  
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För att arbetet ska vara levande behöver vi vara öppna för förändringar och 
anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Så här kommer Borås Stad 
inledningsvis att samordna arbetet. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att informera om visionen genom 
att ta fram tillgängliga informationsmaterial för alla som bor, lever, 
verkar och möts i Borås. Materialet är ett stöd för att prata om visionen.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att aktivera fler i arbetet med 
visionen genom att ta fram verktyg som stöd i visionsarbetet. Med 
verktygen kan du få reda på vad visionen innebär för dig och vad du 
kan göra för ett bättre Borås.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att följa upp visionen genom att 
ta fram mallar som gör det enkelt att se vad vi har gjort och vad vi kan 
göra mer i visionens anda. För att nå ut med inspiration och få reda på 
hur andra hanterar visionen har Borås Stad fortsatta dialoger med 
människor som bor, lever, verkar och möts i Borås.  
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Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga bolag 

3. Centrala Pensionärsrådet  

4. Centrala Funktionshinderrådet  

5. Högskolan i Borås: registrator@hb.se  

6. Studentkåren i Borås: info@sib.hb.se  

7. Samtliga politiska partier: boras@socialdemokraterna.se;  

dennis.jernkrook@boras.se; boras@sd.se; jonathan.tellbe@gmail.com;  

magnus.winblad@vansterpartiet.se;  ida.legnemark@politiker.boras.se; 

boras@mp.se; helena.ruderfors@boras.se; boras@liberalerna.se  

8. Borås City: info@borascity.se  

9. Knallelandsgruppen: centrumledare@knalleland.se  

10. Borås näringsliv: info@borasnaringsliv.se  

11. Föreningen företagarna: boras@foretagarna.se  

12. Viareds företagsförening: info@viared.se  

13. Integrationsråden: nexhdet.vokshi@boras.se 

14. Föreningsrådet: tage.carlsson@gmail.com  

15. Attraktiva Toarp: info@attraktivatoarp.se  

16. Framtida Fristad: info@framtidfristad.se  

17. Sandaredsbygdens ortsråd: info@sandared.se  

 

Det finns också möjlighet för invånare, föreningar och andra organisationer 

samt företag att lämna remissvar via www.boras.se/vision  
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Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se  

Ange diarienummer KS 2020-00585 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Remissinstansernas yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Synpunkter på remissupplagan av visionen lämnas genom bifogat dokument 

”Svar på remiss”.  

Maja Karlsson   
Handläggare 
073432895 

mailto:KS.diarium@boras.se


VISION
BORÅS

REMISSUPPLAGA: BORÅS VISION

Borås är stad och landsbygd, historia och framtid. 

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det 
vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor 
och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut. 

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog.

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram 
visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss 
alla och för framtida generationer. 

VISIONSOMRÅDEN

Människor möts i Borås

Möjligheter och mod att utvecklas

Ett vardagsnära Borås

Omsorg om miljön och varandra



BORÅS VISION

Människor möts i Borås

I Borås finns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar 
 inspiration och social trygghet. 

I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras 
kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt 
uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. 

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, 
akademi, föreningar och andra organisationer 
utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är 
grunden för allas delaktighet och infly-
tande över Borås utveckling. 

Det är när vi möts som vi tillsammans 
utvecklar Borås. Tillsammans är vi 
 klokare och kan uträtta så mycket mer.

Möjligheter och mod att utvecklas

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här finns rika för-
utsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräf-
tar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet 
och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden. 

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civil-
samhälle finns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till 
personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och 
lära livet ut.

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det 
finns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap 
och de talanger som finns här. Med innovation och hållbarhet i 
fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida  
generationer.



BORÅS VISION

Ett vardagsnära Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi  behöver 
i vardagen, till aktiviteter och till varandra. 

I Borås finns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag 
där människor bor och verkar. Oavsett var du befinner dig 
har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås 
lever och det vi behöver för en bra vardag finns nära till hands. I 
hela kommunen finns det ett utbud av bostäder som passar olika 
åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpas-
sade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet.

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av 
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg 
och parker är våra gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter 
under många av dygnets timmar.  

Omsorg om miljön och varandra

I Borås finns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida genera tioner. 
Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra. 

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor  
och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar 
för enkla och smarta val i vardagen. I Borås  
konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är 
det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel eller 
andra miljömässigt anpassade transportmedel. 

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i 
livets alla skeden. 

Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och  
god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik  
ålderdom. 



KONTAKT

Maja Karlsson, projektledare
E-post: maja.karlsson@boras.se

Tfn: 073-432 89 52
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Anmälningsärenden 2021-05-18 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

1. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020 för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden.  

2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Revidering av Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Integrerat team, insatser mot 

särskilt utsatta barn och unga. 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Socialrådgivare på 

mötesplatser. 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Årsredovisning 2020.  

6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Personalekonomisk 

redovisning 2020 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Stöd till Borås näringsliv. 

 

 

 

               

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2021-05-18 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

1. Socialutskott 2021-04-15 Protokoll 

 

2. Extra socialutskott 2021-04-19 Protokoll 

 

3. Socialutskott 2021-04-29 Protokoll 

 

 

               

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 


